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Hur ska folkvalda politiker styra en kommun? Den frågan diskuteras  
i ljuset av den kritik som framkommit mot den distanserade mål- 
centrerade styrning som varit vanlig i många större kommuner.  
Istället efterfrågas andra styrformer där tillit och dialog står i centrum. 

Den här studien gör nedslag i tre kommuner som är mindre än den  
svenska mediankommunen. Ledande politiker och tjänstepersoner  
beskriver två olika modeller för hur de tycker att den politiska styrningen 
idealt borde fungera. Den ena modellen präglas av distanserade  
relationer, den andra av ett nära samspel mellan olika aktörer. 

Texten vänder sig i första hand till politiker och tjänstepersoner  
i kommuner, men också till andra läsare med intresserade för kommunal 
politisk styrning och då inte minst samspelet mellan politiker och  
tjänstepersoner i svenska kommuner. 
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Förord
Den här rapporten presenterar resultaten av en studie om politisk styrning i 
mindre kommuner gjord vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). 
Frågan om hur lokala politiker kan eller bör styra svenska kommuner har 
diskuterats under en lång tid. Under de senaste åren har frågan bland annat 
aktualiserats av regeringens tillsättande av Tillitsdelegationen. I den här 
rapporten presenteras ingen normativ bild av hur den kommunala politiska 
styrningen borde fungera. Istället beskrivs och kontrasteras olika ideal som 
ledande kommunala aktörer ger uttryck för. Dessa aktörer är ledande politiker 
och tjänstepersoner i tre mindre kommuner. Idealen är delvis motstridiga. 

Förutom författaren är det flera aktörer som har bidragit till att den här 
rapporten har kunnat färdigställas, framförallt de 14 respondenterna som 
delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Vi hoppas att resultatet 
från studien ska komma till nytta för politiker och tjänstepersoner i svenska 
kommuner. Även om studien fokuserar på mindre kommuner torde studiens 
övergripande resultat vara relevant även för företrädare för kommunsektorn 
generellt och för de med intresse för styrningen av offentliga organisationer. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Under senare år har det förts en diskussion om hur Sveriges kommuner 
ska styras. Tillitsdelegationen och dess uppdragsgivare (regeringen) vill till 
exempel se mindre målstyrning och framförallt mindre uppföljning och 
hårt ansvarsutkrävande till förmån för en politisk styrning som präglas mer 
av dialog och tillit. Mycket av den tidigare forskningen om målstyrning har 
genomförts på kommuner som är större än den svenska mediankommunen, 
det vill säga kommuner som har mer än 16 000 invånare. Den här studien gör 
istället nedslag i tre kommuner som alla har mindre än 16 000 invånare.  

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera de olika ideal som 
präglar ledande politikers och tjänstepersoners reflektioner kring hur den 
politiska styrningen i mindre kommuner bör organiseras och utföras. Genom 
djupintervjuer med 14 ledande politiker och tjänstepersoner framkom två 
övergripande modeller för den politiska styrningen – modeller som i sin tur 
präglas av två övergripande ideal: närhet och distans.

Vissa av respondenterna framhävde betydelsen av att ett större avstånd 
mellan styrande politiker och oppositionspolitiker för att på så sätt skapa 
förutsättningar för mer av majoritets- och framförallt konkurrensdemokrati. 
De förespråkade också ett större avstånd mellan politiker och tjänstemän 
där politikerna fokuserar på att styra genom mål och andra former av 
övergripande riktlinjer. Andra respondenter framhävde betydelsen av att olika 
aktörer – såväl politiker, tjänstepersoner som lokala medborgare, företag och 
föreningar – verkar i ett nära samspel där samförstånd snarare än konflikt 
eftersträvas. När förespråkare för mer distanserade relationer framhäver 
vikten av platsoberoende akademiskt förankrad kunskap (vilken framförallt 
förväntas finnas i den professionaliserade förvaltningen) framhäver de 
som förespråkar ett nära samspel ofta betydelsen av den lokalt förankrade 
kunskapen som finns och växer fram i samspelet mellan olika aktörer. När de 
som förespråkar mer distanserade relationer framhäver vikten av tilliten till 
övergripande principer och system, framhäver de som förespråkar ett nära 
samspel tilliten mellan enskilda individer.  

Det faktum att Sveriges kommuner ser olika ut i relation till en rad olika 
parametrar, såsom till exempel befolkningsmässig och geografisk storlek, gör 
att man har olika förutsättningar att genomföra någon form av universell 
styrmodell. Den här studien påvisar därutöver att såväl politiker som 
tjänstpersoner i olika kommuner sätter olika värde till olika ideal kopplade till 
den politiska styrningen – ideal som ofta behöver balanseras mot varandra.
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1. Inledning
Hur bör lokala folkvalda politiker styra en kommun? Den frågan diskuteras 
alltmer flitigt bland annat i ljuset av Tillitsdelegationen1 som tillsattes 
2016. I direktiven till Tillitsdelegationen konstaterar uppdragsgivaren 
(regeringen) att styrningen under de senaste decennierna har kännetecknats 
av ”decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, budget och 
organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning och uppföljning” 
(Kommittédirektiv 2016:1). Den sortens styrning, vilken ofta sammankopplats 
med vad som går under beteckningen New Public Management (NPM), har 
tillskrivits en rad olika brister. Det förs nu således en debatt kring vilken sorts 
övergripande styrmodell som ska ta över efter NPM. De senaste decenniernas 
fokus på mål och uppföljning bör, enligt bland annat regeringen, ersättas med 
ett system som sätter ”ömsesidigt förtroende mellan olika berörda parter” i 
centrum (Kommittédirektiv 2016:1). 

Att det finns brister och mindre tilltalande baksidor med en styrfilosofi 
är emellertid inget nytt. De grundläggande idéer som kopplas till NPM 
introducerades i svenska kommuner på 1980- och 1990-talen som en 
reaktion på bristerna  i tidigare styrmodeller som bland annat beskrevs som 
överbyråkratiska och rigida (Montin 2015). Alla kommuner har heller inte 
genomfört NPM-influerade styrreformer (Siverbo 2018). Många studier på 
kommunal politisk styrning i ljuset av NPM har dessutom gjorts på relativt 
stora kommuner (Bäck 2000, Lantto 2005, Lennqvist Lindén 2010, Almqvist 
& Wällstedt 2013, Bjurström 2013, Högberg & Wallenberg 2013). Hälften 
av Sveriges 290 kommuner har emellertid mindre än 16 000 invånare där 
förutsättningarna för politisk styrning inte är de samma som i större och 
medelstora kommuner. 

Emellanåt kommer jag i kontakt med kommunala företrädare som utgår 
ifrån att det finns ett facit för hur den politiska styrningen ska organiseras 
och utföras. I den här studien blev det emellertid tydligt att alla inte delar 
samma normativa utgångspunkt. Olika individer inom samma kommun kan 
ha vitt skilda bilder av hur den kommunala politiska styrningen idealt borde 
organiseras och utföras, vilket också kan skapa betydande spänningar inom 
den kommunala organisationen. Jag har således valt att utgå ifrån att något 
sådant facit inte existerar – att bilden av den ideala styrningsmodellen till 
exempel varierar över tid men också i relation till en rad andra faktorer såsom 
till exempel kommunernas befolkningsmässiga och geografiska storlek. De 
styrningsrelaterade ideal som olika individer framhäver är en annan sådan 
faktor, vilken står i centrum för den här studien.   

Det pågår således en debatt om hur styrningen av Sveriges kommuner bör 

1 Tillitsdelegationen tillsattes av regeringen i juni 2016 för att främja idé- och verksamhetsutveckling 
när det gäller kommunal verksamhet. Ett huvudbetänkande redovisades i juni 2018 och förväntas vara 
färdig i maj 2020.  Ordförande för delegationen är Christina Forsberg (Generaldirektör på Centrala 
studiestödsnämnden).  
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organiseras och utföras. Gamla ideal kopplade till en tydlig rollfördelning och 
måluppfyllelse ifrågasätts till förmån för ideal kopplat till nära relationer och 
tillit. Samtidigt har mycket av den tidigare forskning som på ett eller annat 
sätt belyst behovet av ett sådant skifte genomförts på relativt stora kommuner. 
Syftet med den här studien är därför att beskriva och analysera de olika ideal 
som präglar ledande politikers och tjänstepersoners reflektioner kring hur den 
politiska styrningen i mindre kommuner bör organiseras och utföras.  

Rapporten är organiserad enligt följande. Härnäst följer en kort historisk 
skildring av hur förutsättningarna och förväntningarna för politisk styrning i 
kommunerna har förändrats, vilket utmynnar i en kort beskrivning av debatten 
kring NPM och nya styrfilosofier. I kapitel 2 beskrivs studiens empiriska 
material i form av djupintervjuer med ledande politiker och tjänstepersoner 
i tre mindre kommuner. Det kapitlet inkluderar också övergripande 
beskrivningar av hur den politiska styrningen har fungerat och försök till att 
reformera den politiska styrningen i de här kommunerna. I rapportens tredje 
kapitel beskrivs och kontrasteras de olika ideal som de intervjuade politikerna 
och tjänstepersonerna har gett uttryck för. Vilken relation bör det vara mellan 
kommunens politiker och tjänstepersoner? Vilken form av kunskap och tillit 
är viktigast i arbetet med att styra kommunerna? Vilken sorts politiker behövs 
i den kommunala politiska styrningen? I det fjärde och avslutande kapitlet 
sammanfattas och analyseras de ideal som framkommit i studien, följt av 
en övergripande diskussion om förutsättningarna för framtida kommunal 
politisk styrning.   

Från en verkställande folkrörelsedemokrati till en delegerande 
elitdemokrati 

”Min farfar var ordförande i socialnämnden och gjorde hembesök 
hos invånare i kommunen för att på plats undersöka om de be-
hövde kommunala bidrag.” 

Citatet ovan kommer från en av respondenterna i den här studien och som 
relaterar till en i tid då den kommunala organisationen till stora delar bestod 
av folkvalda politiker som utförde arbetsuppgifter som vi idag tar för givet 
att kommunernas tjänstepersoner utför. Det här var emellertid inte bara ett 
samhälle där de folkvalda politikerna förväntades utföra många kommunala 
sysslor – en så kallad lekmannaförvaltning. Det var också ett samhälle där 
många invånare upplevde det som naturligt att engagera sig på olika sätt i det 
samhälle där man både bodde och arbetade – det professionella och privata 
livet flöt ofta samman (Isaksson 1967, Aronsson 1999). Det fanns således en 
förväntan på att man (i praktiken männen) engagerade sig i de gemensamma 
angelägenheterna. 

Med samhällsförändringarna har jordbruks- och industrisamhället 
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alltmer övergått i ett informationssamhälle med större fokus på kunskap 
och kompetens där bland annat den kommunala verksamheten har 
professionaliserats. Det är nu vanligare att människor inte bor och arbetar 
på samma ort eller ens i samma kommun. Även om alla inte väljer att bo i 
stadsmiljöer koncentreras ofta formell professionell kompetens till de 
storskaliga urbana miljöerna (Baldwin 2016, Lidström & Syssner 2017). 
Därmed är det också ett samhälle där medborgarna inte nödvändigtvis 
upplever det som lika naturligt att engagera sig i de lokala angelägenheterna 
på hemorten eftersom det professionella engagemanget och inkomsten finns 
någon annanstans. Numera framhävs till och med ofta fördelarna med att 
man som kommunal tjänsteperson inte bor i den kommun man arbetar i – 
att det underlättar kravet på neutralitet och opartiskhet i det professionella 
kommunala yrkesutövandet. Bilden av och attityderna till den kommunala 
verksamheten och politiken har därmed också förändrats. 

Färre politiker, mer konflikt och fler tjänstepersoner
Kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talet bidrog till och 
avspeglar den här utvecklingen. Begreppen ”demokrati” och ”kommunal 
självstyrelse” återfanns knappt i några av de förarbeten som föranledde och 
motiverade de två stora reformer som innebar att antalet kommuner minskade 
från cirka 2500 i början av 1950-talet till 277 i mitten av 1970-talet. (Gustafsson 
1996). Istället motiverades de omfattande kommunsammanslagningarna 
med att utbyggnaden av välfärdsstaten förutsatte resursstarkare och 
handlingskraftigare kommuner som kunde implementera de reformer som 
riksdagen beslutade om. Efter det att sammanslagningarna var genomförda 
1974 hade antalet aktiva politiker i kommunerna minskat med 75 procent. 
På 22 år gick Sverige från att ha 35 invånare per politiker till 230 invånare 
per politiker. Sverige gick därmed ifrån vad som kan betecknas som en 
folkrörelsedemokrati till en elitdemokrati. I samband med det ökade 
partipolitiseringen samtidigt som den kommunala politiken blev mer 
konfliktorienterad. Konflikter kopplade till intressemotsättningar och ideologi 
fick generellt sett en större plats i den kommunala politiken (Strömberg & 
Wersterståhl 1983, Lantto 2005). Det finns dock forskning som pekar på att 
partipolitiseringen och konfliktorienteringen inte har varit lika långtgående 
i mindre kommuner – att samförståndskulturen och det gemensamma 
problemlösandet har levt kvar längre där (Åberg 1998).  

Mellan 1965 och 1980 ökade dessutom kommunernas andel av BNP 
från cirka 15 till 25 procent. Detta bidrog till en kraftig ökning av antalet 
tjänstepersoner och en professionalisering av den kommunala verksamheten 
(Strömberg & Westerståhl 1983). Knappt tio år efter den senaste 
kommunindelningsreformen konstaterar Gustafsson m.fl. (1981:32) att 
tjänstepersonerna ”vars antal har ökat medan politikernas har minskat, har 
fått en allt självständigare maktställning, dels genom sin specialistkompetens, 
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dels genom att de har möjlighet att lägga ner mycket mer tid än politikerna 
under beredningen av varje ärende.”2 Det är emellertid inte bara en större 
mängd tjänstepersoner som har förändrat förutsättningarna för den politiska 
styrningen av den kommunala verksamheten. Ökad statlig reglering av den 
kommunala verksamheten samt högre förväntningar på olika former av 
mellanvalsdemokrati och medborgerligt medskapande har också påverkat 
de lokala folkvalda politikernas handlingsutrymme (Johansson, Lindgren 
& Montin 2018, Statskontoret 2016). En rad olika förändringar inom och 
utanför den kommunala organisationen har således påverkat bilden av hur 
den politiska styrningen i kommuner idealt borde fungera och därmed hur en 
ledande politiker bör agera. 

Föränderliga ideal och modeller
Numera förekommer det emellanåt att kommunala politiker och framförallt 
tjänstepersoner beskriver en uppdelning mellan så kallade ”vadfrågor” och 
”hurfrågor” som självklara – att politikerna alltid har ansvarat för de så 
kallade vadfrågorna och tjänstepersonerna för de så kallade hurfrågorna. Ur 
ett historiskt perspektiv är en sådan uppdelning således långt ifrån självklar. 
Tillitsdelegationens (2018) arbete utgör ett exempel på hur bilden av vad som 
utgör centrala ideal i den kommunala styrningen förändras med mer eller 
mindre jämna mellanrum. I den här studien ligger fokus på de förväntningar 
och framförallt ideal som ledande politiker och tjänstepersoner kopplar till 
det kommunala politiska uppdraget – på hur kommunala politiker förväntas 
styra de kommunala organisationerna. 

Utgångspunkten för den här studien är således att de ideal som olika 
kommunala aktörer såsom politiker, tjänstepersoner och lokala medborgarna 
framhäver när de beskriver hur den kommunala styrningen borde fungera 
förändras över tid. Tidigare forskning indikerar att kommunstorleken kan 
påverka de förväntningar och ideal som kopplas till den politiska styrningen. 
Jämfört med större kommuner är medborgarna i mindre kommuner ofta 
mer intresserade och bättre informerade om kommunala frågor men också 
om de politiska kandidaterna. De är dessutom mer engagerade i lokala frågor 
(inte minst i kommuner med låg tätortsgrad) samtidigt som deras intresse 
för rikspolitiska frågor är mindre än i större kommuner (Johansson m.fl. 
2007). Det finns också forskning som pekar på att i kommuner med ett starkt 
civilsamhälle, där invånarna är involverade i olika lokala organisationer, 
finns det generellt sett en större överenstämmelse i åsikter mellan de lokala 
politikerna och befolkningen (Wohlgemuth 2006) men också en mer aktiv 
lokal politisk debatt (Aars och Christensen 2013, jämför Olausson, Nyhlén & 
Bolin 2015). I mindre kommuner finns det också större kontaktytor med ett 
tätare samspel mellan styrande politiker, oppositionspolitiker, tjänstepersoner 
och medborgare (Johansson m.fl 2007). Som konstaterats tidigare är dessutom 

2 Jämför Montin 2018:66. 
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den kommunala politiken i mindre kommuner ofta präglad av samförstånd 
snarare än konflikt (Åberg 1998). Det finns således mycket som pekar på att 
förutsättningarna för det politiska arbetet är åtminstone delvis annorlunda i 
mindre kommuner.

Nya eller gamla ideal för den politiska styrningen?
Flera tidigare studier har fokuserat på vad en ledande kommunal politiker 
och då framförallt vad en kommunstyrelseordförande (KSO) är och gör (se 
t.ex. Wrenne 1997, Nilsson 2001, Jonsson 2003, Dal Bo et al 2017)). I den 
här studien ligger således istället fokus på hur ledande politiker förväntas 
agera. Att folkvalda politiker ska styra den kommunala verksamheten är 
tydligt fastlagt i den första paragrafen i regeringsformen där det framgår 
att den svenska folkstyrelsen ska ”förverkligas genom ett representativt 
parlamentariskt statsskick och en kommunal självstyrelse”. Exakt hur de 
kommunala politikerna ska styra är däremot en fråga som omgärdas av 
flera frågetecken som inte minst handlar om vilken relation politikerna ska 
ha till tjänstepersonerna i de kommunala organisationerna. Till skillnad 
från den statliga förvaltningen finns det till exempel få juridiska skrivningar 
som förhindrar folkvalda kommunala politiker att engagera sig i enskilda 
ärenden samtidigt som det är tydligt i kommunallagen att det är de folkvalda 
politikerna som är ansvarig för all kommunal verksamhet. 

Målstyrning som ett sätt att förtydliga rollerna
Innan kommunindelningsreformerna på 1950- och 1970-talen var 
politikerrollen relativt okomplicerad i många kommuner. Detta gällde inte 
minst i många mindre kommuner där det fanns få tjänstepersoner varvid 
politikerna fick ta sig an såväl planerande, beslutande som verkställande 
uppgifter. När antalet tjänstepersoner ökade samtidigt som antalet politiker 
minskade började det bli mer komplicerat då de folkvalda politikerna 
visserligen var ansvariga för verksamheten och det formella beslutsfattandet, 
men där det annars inte sällan fanns en viss osäkerhet kring den praktiska 
rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner. 

Introduktionen av NPM i vissa svenska kommuner från framförallt 
1990-talet utgjorde ett försök att bringa större klarhet i frågan om hur 
relationen mellan politiker och tjänstepersoner skulle se ut. Gemensamt för de 
NPM-influerade förändringarna var att ”öka effektiviteten och transparensen 
i den offentliga sektorn” (Karlsson 2017:34, se också Hood 1991). I vissa 
kommuner har introduktionen av NPM främst inneburit ett större fokus på 
marknadsbaserade former genom privatiseringar och konkurrensutsättning 
av verksamheten. I andra kommuner har fokus istället legat på 
managementorienterade aspekter av NPM och den interna arbetsfördelningen 
och autonomin i den kommunala ledningen och styrningen. ”Chefer ska 
ha handlingsutrymme att bestämma hur uppställda mål ska nås och vara 
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ansvariga för att deras val ger resultat” (Siverbo 2018:11). Det är således ett 
förespråkande av organisationer där policyimplementeringen är distanserad 
från det politiska beslutsfattandet (Osborne 2006:379). 

Lantto (2005:1-2) beskriver på ett liknande sätt hur den traditionella 
politikerrollen, innan introduceringen av NPM, innefattade ett 
ansvarstagande för verksamheten i ”stort och smått”. Politikernas förväntade 
bristande sakkunskaper men också tidsmässiga begräsningar påvisade då 
behovet av en förändring. Politikerna skulle därför avlägsnas från det direkta 
ansvaret för verksamhetens detaljer och de skulle istället ägna sig åt att 
arbeta med övergripande inriktningar och målsättningar samt därefter följa 
upp och utvärdera om målen hade uppfyllts. Lantto framhäver emellertid 
även en annan begräsning som viktig för införandet av en mer distanserad 
övergripande politisk styrning:

Den traditionella politikerrollen uppfattas ha inneburit att poli-
tikerna blivit en form av högste förvaltningschefer och därmed 
identifierat sig alltför mycket med den verksamhet som de admin-
istrerat. Politikerna har därmed fjärmat sig från de medborgare 
som de blivit valda att företräda. Ett syfte bakom reformerna har 
därför varit att göra politikerna till de medborgarrepresentanter 
de bör vara. (Lantto 2005:2)

Det fanns således en bild av att de folkvalda politikerna kom för långt ifrån 
de medborgare de skulle företräda om de lade för mycket tid på att arbeta 
med olika detaljer i den kommunala verksamheten. Genom att delegera 
arbetet och ansvaret för detaljer förväntades politikerna således få mer tid 
till att representera medborgarna. Är emellertid farhågan om att politiker 
som engagerar sig i detaljer i verksamheten och därmed kommer för långt 
ifrån medborgarna oberoende av kommunernas storlek? Uppfattas det även 
som ett problem i mindre kommuner där verksamheten har en mindre skala 
och där de folkvalda politikerna generellt sett har ett mindre avstånd till 
medborgarna? Här finns således en anledning att anta att utmaningar vad 
gäller den politiska styrningen i just mindre kommuner har specifika villkor.  

Studier av målstyrningsreformernas påverkan på det lokala 
politiska arbetet och demokratin
De nya förutsättningarna för politisk styrning som följde i kölvattnet av 
framförallt NPM resulterade i olika studier av den kommunala politikerrollen. 
Frågan om de NPM-influerade målstyrningsreformerna har resulterat i en 
förstärkning av majoritetsdemokratin eller samförståndsdemokratin har 
behandlats i flera studier. Med majoritetsdemokrati åsyftas en demokrati 
där det finns tydliga konflikter kopplade till exempelvis ideologier, intressen 
eller partier och där den sortens konflikter avgörs genom att en av sidorna 
utnyttjar sin majoritetsställning. Med samförståndsdemokrati åsyftas en 
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demokrati där partierna söker kompromisser och samförstånd snarare än 
konflikt och där ideologier, intressen och partipolitik därmed inte får en lika 
framträdande roll.3 Ett nära samspel med medborgarna genom till exempel 
medborgardialoger syftar ofta till att bygga samförstånd kring hur olika 
problem ska lösas, vilket därmed generellt sett bidrar till mer av samförstånd 
än konflikt (Montin 2006a). 

I en studie som bland annat inkluderar intervjuer med ledande företrädare 
i fem huvudsakligen stora och medelstora kommuner4 som alla applicerade 
någon form av målstyrning på 1990-talet beskriver Bäck (2000) hur såväl 
särintressen som partikonflikter tonades ned till förmån för allmänintressen 
och pragmatism. Bäck uppfattade det således som att majoritetsdemokratin 
med sitt fokus på konflikten mellan olika intressen och ideologier fick stå 
tillbaka för samförståndsdemokratin5 där problemlösandet stod i centrum. 
Den här bilden bekräftas dock inte av Lantto (2005) som i sin studie av fyra 
relativt stora förortskommuner6 till Stockholm istället kommer till slutsatsen 
att konfliktlinjerna i politiken förstärktes till följd av målstyrningsreformerna. 
Lantto ger två huvudsakliga förklaringar till det. Dels har delegeringen av 
beslutsmakt gjort att politikerna styr på andra sätt och då framförallt mer 
informellt. Det har i sin tur inneburit att tjänstemannaförvaltningen uppfattas 
som mer politiserad – åtminstone av oppositionspolitikerna. Dels har 
delegeringen av beslutsmakt inneburit att konkreta och mer verksamhetsnära 
frågor har lyfts bort från den politiska agendan, vilket har inneburit att 
politikerna tvingats fokusera på de mer övergripande visionära och strategiska 
frågorna. ”Det är helt enkelt svårare att kompromissa om övergripande 
prioriteringar och målformuleringar än om konkreta verksamhetsfrågor” 
(Lantto 2005:167). I det sammanhanget betonar emellertid Lantto att 
målstyrningsreformerna inte har resulterat i ett tydligare genomslag för 
reella åsiktsskillnader mellan politikerna. Istället har konkurrensen mellan 
de politiska partierna och det politiska ledarskapet förstärkts – det har blivit 
ett större fokus på vem det är som styr (en konkurrensdemokrati) snarare 
än på vilka intressen och ideologiska skiljelinjer som hamnar i konflikt med 
varandra.   

De NPM-influerade reformernas påverkan på tjänstepersonernas 
arbete har också varit föremål för en rad olika studier och då bland annat 
tjänstepersonernas relation till och attityder till de folkvalda politikerna. 
Genom en stor enkätstudie med kommunala tjänstepersoner 2016 framgår 
det att en större andel tjänstepersonerna idag, jämfört med i början av 

3 Lijphart (1999) ger en djupare teoretisk beskrivning av de här begreppen. 
4 Västerås (126 000), Nacka (75 000), Trelleborg (38 000), Ale (25 000) och Surahammar (10 000). 

Antalet invånare vid studiens publicering. 
5 Bäck använder begreppet ”samarbetsdemokratin” men begreppet ”samförståndsdemokrati” framstår 

som ett vanligare begrepp som i grunden åsyftar samma sak. Lantto (2005) och Montin 2006 an-
vänder till exempel samförståndsdemokrati.  

6 Nacka (80 000), Tyresö (41 000), Sundbyberg (35 000) och Nynäshamn (25 000). Antalet invånare 
vid studiens publicering.
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1980-talet, uppfattar politiker som okunniga. En större andel tjänstepersoner 
uppfattar samtidigt att de lokala politikernas påverkan på deras arbete har 
ökat och då generellt sett på ett negativt sätt. Samtidigt kommunicerar 
många tjänstepersoner en större tilltro till statliga lagar och regler än till de 
riktlinjer som kommer från deras egna kommunala politiska beslutsfattare 
(Johansson, Lindgren, Montin 2018). I en studie, återigen i en stor svensk 
kommun, visar Lennqvist Lindén (2010) på ett likande sätt hur vissa 
chefstjänstepersoner uppfattade politiker som okunniga. I den här stora 
kommunen fanns det dessutom chefstjänstepersoner som uppfattade att de 
folkvalda lokala politikerna var aktörer som befann sig utanför den ordinarie 
kommunala organisationen och som borde hållas på stort avstånd från den 
interna tjänstemannaorganisationen. Separationen av tjänstemannarollen 
och politikerrollen hade således i den kontexten gått så långt att vissa 
tjänstepersoner uppfattade det som att de inte var del av samma organisation 
som de lokala folkvalda politikerna.  

            
Ett nytt styrparadigm som ersätter NPM?
NPM och framförallt målstyrningen har alltmer kommit att ifrågasättas 
under de senaste tio åren. Louise Bringselius (2018:35), forskningsledare i 
Tillitsdelegationen, hävdar till exempel att ”vår tendens att formalisera och 
reglera har lett till minskat motivation, försämrad arbetsmiljö, sämre tjänster 
till medborgare och mer ineffektiva verksamheter i stat och välfärdssektor.” Det 
är framförallt den senare delen av den övergripande målstyrningsmodellen 
som ifrågasätts – den där politikerna på olika sätt mäter och utvärderar 
verksamheten för att på så sätt avgöra om förvaltningen lyckas leva upp till 
de av politikerna uppsatta målen. Hur fort och omfattande ett eventuellt 
paradigmskifte, där NPM ersätts som dominerande övergripande styrmodell, 
skulle komma till stånd återstår naturligtvis att se. Siverbo (2018) konstaterar 
till exempel att flera kommuner inte har genomfört några NPM-influerade 
reformer, vilket indikerar att de därmed inte nödvändigtvis upplever alla 
de problem som nu tillskrivs NPM, men också att NPM och distanserad 
målstyrning aldrig har utgjort ett universellt styrparadigm för Sveriges alla 
290 kommuner. 

Vad som kan komma att introduceras som en alternativ styrform till NPM 
framstår också som osäkert. På flera håll presenteras alternativa modeller som 
på ett eller annat sätt framhäver behovet av minskade avstånd och mer samspel 
mellan olika aktörer. Montin (2006b) beskriver ett ”medskaparsamhälle” där 
den enskilda medborgaren återigen blir en mer aktiv aktör som tar ett större 
ansvar för vad det offentliga (kommunen) levererar. Funck och Karlsson 
(2018) identifierar fyra olika övergripande modeller som olika internationella 
forskare lyft fram som potentiella ersättare till NPM och som på ett liknande 
sätt framhäver behovet av bredare delaktighet. Genom New Public Governance 
(NPG) och Public Service Logic (PSL) lyfts nätverkens respektive den enskilda 
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medborgarens samskapande roll fram i processen (se t.ex. Osborne 2006). 
I Public Value Management (PVM) betonas medborgarinflytandets roll i 
processen med att identifiera vad den offentliga sektorn ska leverera (se t.ex. 
Moore 1998). Andra forskare framhäver de möjligheter som skapas med nya 
digitala verktyg. 

Oavsett vilken övergripande styrmodell som kan tänkas appliceras 
framöver så kvarstår en viktig demokratisk fråga: vilken roll ska de folkvalda 
lokala politiska representanterna ha i den politiska styrningen? På vilket sätt 
ska de leva upp till den i regeringsformen fastställda ordningen att den svenska 
folkstyrelsen ska ”förverkligas genom ett representativt parlamentariskt 
statsskick och en kommunal självstyrelse”? Mycket pekar på att de folkvalda 
politikerna förväntas minska mätandet och utvärderandet av om de 
kommunala förvaltningarna lyckas leva upp till de av politikerna fastställda 
målen för verksamheten. Men ska politikerna fortsättningsvis ändå identifiera 
innehållet och målen för den kommunala verksamheten? Skulle införandet av 
nya styrformer innebära en tillbakagång till ett ökat engagemang i enskilda 
kommunala ärenden i samråd med berörda tjänstepersoner? I slutändan 
handlar de här frågorna om vilken övergripande uppgift de kommunala 
politikerna har som motiverar vad de ska stå till svars inför och varför de ska 
väljas av medborgarna vart fjärde år? Den här studien avser inte att ge några 
fullödiga svar på de här frågorna. Däremot presenterar den här rapporten 
empiriska exempel som utgör grund till fördjupade frågeställningar och 
reflektioner. 
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2. En studie av tre mindre kommuner
Mycket av den tidigare forskningen om politisk styrning i svenska kommuner 
är således baserad på studier av stora och medelstora kommuner. Den här 
studien gör istället nedslag i tre mindre kommuner: Ydre, Valdemarsvik och 
Söderköping. Femton av Sveriges 290 kommuner (5%) har precis som Ydre 
mindre än 5 000 invånare. 57 kommuner (20%) har som Valdemarsvik mellan 
5000 och 10 000 invånare, medan ytterligare 25 procent av kommunerna 
har som Söderköping en befolkning som överstiger 10 000 men är mindre 
än den svenska mediankommunen. Storleken på kommunerna är således en 
grundläggande parameter i urvalet av kommuner. 

Figur 1.    Den befolkningsmässiga storleken på de tre studerade kommunerna 
jämfört med medelvärdet och medianen för Sveriges 290 kommuner. 

I två av de här kommunerna har större styrreformer genomförts under 
de senaste åtta åren, i den tredje arbetade man med ett förslag till ett nytt 
styrsystem under tiden för arbetet med den här rapporten. Det har således 
funnits anledningar för ledande politiker och tjänstepersoner i de här 
kommunerna att diskutera och inte minst reflektera över hur styrningen 
idealt borde fungera. Denna existens av en diskussion bland ledande politiker 
och tjänstepersoner om hur styrningen borde fungera har också varit en viktig 
urvalsparameter.

Det är således inget slumpvis urval av mindre kommuner och de här 
tre kommunerna antas inte vara representativa för alla kommuner med 
mindre än 16 000 invånare. I alla de här tre kommunerna har till exempel 
Centerpartiet varit en stor och viktig politisk kraft, vilket bland annat avspeglat 
sig i att Centerpartiet ofta har innehaft kommunstyrelseordförandeposten. 
Centerpartiet har varit och är fortfarande starka i många mindre kommuner 
och framför allt i mindre kommuner på landsbygden. Likväl finns det också 
många mindre kommuner, inte minst i mellersta och norra Sverige, som 
traditionellt sett och fortfarande styrs av Socialdemokraterna. 
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De tre kommunerna i den här studien har också en geografisk närhet, de 
ligger alla i Östergötlands län och två av kommunerna är direkta grannar och 
samarbetar i en rad olika frågor. Det är därför inte omöjligt att de har påverkats 
av varandra när det kommer till frågan om hur den politiska styrningen idealt 
bör fungera. Den geografiska närheten var också en viktig grund till att jag 
fick vetskap om att formerna för den politiska styrningen diskuterades i de 
här kommunerna. Det är emellertid inte ovanligt att det finns en geografisk 
närhet mellan kommunerna i studier av kommunal styrning. Lanttos (2005) 
studie (doktorsavhandling) om konflikt och samförstånd i den kommunala 
demokratin studerade till exempel fyra förortskommuner till Stockholm. 
Likväl är det viktigt att ta i beaktning att resultatet av studien skulle kunna se 
annorlunda ut om urvalet av kommuner hade en större geografisk spridning 
och dessutom innefattade kommuner där Socialdemokraterna, eller för den 
delen Moderaterna, traditionellt sett har kontrollerat KSO-posten. 

Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med sammanlagt nio 
ledande politiker och fem ledande tjänstepersoner (se tabell 1 nedan). I några 
fall var det politiker eller tjänstepersoner som hade avslutat sitt uppdrag, medan 
det i andra fall var politiker och tjänstepersoner som hade en aktiv och ledande 
roll under tiden för intervjun. Intervjuerna genomfördes i flertalet av fallen på 
plats i respektive kommunhus, men tre av intervjuerna genomfördes hemma 
hos respondenterna. Varje intervju varade i cirka 90-120 minuter. Några 
dokumentstudier som på ett eller annat sätt hade kunnat bekräfta eller för den 
delen ifrågasätta respondenternas berättelser har inte genomförts. Hade studien i 
första hand syftat till att beskriva exakt vad som har hänt i de här tre kommunerna 
hade det här varit ett större problem. Nu syftar emellertid studien i första hand till 
att beskriva och analysera olika ideal kopplade till politisk styrning som ledande 
politiker och tjänstepersoner ger uttryck för. Den sortens ideal återfinns sällan i 
till exempel beslutsprotokoll eller andra formella dokument.

Informant Kommun Roll i kommunen
1 Inga Arnell Lindgren (C) Ydre Kommunstyrelsens ordförande 1998-2010
2 Sven-Inge Karlsson (C) Ydre Kommunstyrelsens ordförande 2011-
3 Anna-Lena Svensson (S) Ydre Kommunstyrelsens 1:e vice-ordförande 2015-
4 Pär Fransson Ydre Kommunsekreterare 1983, Kommunchef 1984-2018
5 Urban Tordsson Ydre Byggnadsinspektör 1990-2008, Teknisk chef 2008-
6 Torvald Karlsson (C) Valdemarsvik Kommunstyrelsens ordförande 1990-2010
7 Erland Olauson (S) Valdemarsvik Kommunstyrelsens ordförande 2012-2018
8 Eva Köpberg Valdemarsvik Tjänsteperson (bl.a. kommunsekreterare) 1986-
9 Monica Hallberg Valdemarsvik Kommunchef 2012-
10 Magnus Berge (C) Söderköping Kommunstyrelsens ordförande 2006-2014
11 Mattias Ravander/Geving (S)7 Söderköping Kommunstyrelsens ordförande 2015-2016
12 Anders Bevemyr (S) Söderköping Kommunstyrelsens ordförande 2016-2018
13 Yvonne Persson (M) Söderköping Kommunstyrelsens 1:e vice-ordförande 2015-2018
14 Pia Ölund Söderköping Personalchef 2009-2015, Kommunchef 2015-2018

Tabell 1. Studiens respondenter

7 Mattias Ravander bytte senare efternamn till Geving. 
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Tabell 1 är en översikt över de personer som har intervjuats för rapporten. 
De perspektiv och ideal som de här respondenterna beskriver härrör från 
en specifik kontext i form av kommunernas bakgrund samt de rutiner och 
de kulturer som finns i de tre kommunerna i vilka de här respondenterna 
verkar eller har verkat. Härnäst följer därför först beskrivningar av de tre 
kommunerna och de reformer i syfte att förändra den politiska styrningen 
som har genomförts där.8 Därefter, i nästföljande kapitel, beskrivs de olika 
ideal kopplade till den politiska styrningen som framförts under intervjuerna. 

Ydre kommun
Ydre är med sina 3 700 invånare Sveriges åttonde minsta kommun och 
har därtill den minsta centralorten i Sverige (Österbymo med knappt 900 
invånare). Kommunen fick sin nuvarande geografiska form i samband med 
kommunsammanslagningarna på 1950-talet då sex så kallade landskommuner 
slogs samman till Ydre kommun. De socknar som utgjorde grunden till de sex 
landskommunerna är fortfarande viktiga i den kommunala politiken, vilket 
bland annat kommer till uttryck i konflikter mellan olika geografiska områden 
i kommunen (Berry 2013).  

Precis som många andra mindre kommuner kämpar Ydre med att leva 
upp till alla de statliga krav som finns på den kommunala verksamheten. 
Likväl beskriver många av respondenterna att det råder en stor enighet 
inom den kommunala politiken om att Ydre bör förbli en egen kommun. Det 
gemensamma ansvaret för den geografiska yta som utgörs av Ydre kommun 
är något som präglar det kommunala politiska arbetet. Vilka partier som 
formellt sitter med i kommunens politiska styre avgörs inte av ideologiska 
eller sakpolitiska konfliktlinjer. Är ett parti stort nog att ta en plats i 
kommunstyrelsen är man också i formell mening med i det politiska styret. 
De partier som inte är tillräckligt stora för att ta plats i kommunstyrelsen har 
en insynsplats i densamma.9  

1971 började Sven Blom en sjutton år lång sejour som kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) i Ydre. Sven var, precis som alla KSO sedan dess, 
centerpartist. För en av de nu ledande politikerna är Sven en politisk 
förebild: ”han hade ett stort komihåg och kände alla.” Sven ansvarade för 
alla kontrakt och avtal, inklusive inrättandet av alla tjänster med tillhörande 
anställningskontrakt i hela den kommunala organisationen. Det var till 
och med så att Sven ansvarade för många av kommunens nycklar, inklusive 
nycklarna till brandbilen. Ett av KSO:s årliga uppdrag var att tillsammans med 
8 Det är således beskrivningar som bara är baserade på respondenternas vittnesmål. Flera respondenter 

från varje kommun har dock haft möjlighet att föreslå ändringar/korrigeringar i de här texterna.
9 Frågan om kommunal parlamentarism har bland annat diskuterats som ett verktyg för att förtydliga 

makt- och ansvarsfördelningen inom den kommunala politiken (se t.ex. Torbjörn Bergman 1999). 
Tanken är då att det bara ska vara de partier som är delaktiga i den styrande koalitionen som sitter 
med i kommunstyrelsen och som därmed kan hållas som ansvariga för de beslut som fattas i kommun-
styrelsen. I Ydre är så således fallet, men i praktiken har Ydre snarare ett samlingsstyre där flertalet 
partier betraktas som delaktiga i styret. Politiken präglas av ett samspel snarare än en konflikt mellan 
olika politiska partier.   
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chefen för den tekniska enheten gå ut i skogen och välja ut den julgran som 
skulle stå på torget utanför kommunhuset. De få tjänstepersoner som arbetade 
i kommunen var utpräglade förvaltare och beslutsdelegationen var begränsad. 
En av de anställda var kommunens första kommunchef: Pär Fransson. Pär 
började som kanslichef i kommunen 1984 och hans tjänst övergick några 
år senare till en kommunchefsanställning. Pär klev av kommunchefsposten 
2018 efter 34 år som kommunens högsta tjänsteperson. Han vittnar om att de 
formella formerna för samspelet mellan politik och förvaltning har förändrats 
under de 34 åren, men i praktiken fungerar mycket av samspelet mellan 
ledande politiker och tjänstepersoner på samma sätt nu som för 34 år sedan.

 
En reform som påverkar på den formella ansvarsfördelningen men 
inte det praktiska samspelet
Sven Bloms efterträdare 1988, Göran Samuelsson, påbörjade en förändring i 
beslutsdelegationerna och när Inga Arnell Lindgren blev KSO efter valet 1998 
påbörjades planeringen för en organisationsförändring som sjösattes efter 
valet 2002. Då försvann de flesta nämnderna samtidigt som antalet ledamöter 
i kommunstyrelsen ökade. Inga Arnell Lindgren tyckte dessutom att hon inte 
skulle ansvara för alla anställningskontrakt och nycklar varvid ansvaret för 
en rad konkreta arbetsuppgifter överfördes från KSO till kommunchefen och 
förvaltningscheferna. 

Under den här tiden började således de ledande tjänstepersonerna få mer 
strategiska arbetsuppgifter samtidigt som politikerna inte i formell mening 
styrde lika mycket i den dagliga verksamheten. Tidigare hade KSO varit med 
på så kallade förvaltningschefsträffar där de fick detaljerad information om 
vad som hände i alla förvaltningar – där var det till exempel mycket fokus på 
enskilda personalärenden. Förvaltningscheferna var dock inte helt bekväma 
med den ordningen, men heller inte de andra politikerna i kommunstyrelsen 
som upplevde att kommunalrådet fick alltför mycket makt. De andra 
ledamöterna menade att det var styrelsen som helhet snarare än dess 
ordförande som skulle styra kommunen. Därmed slutade KSO att vara med 
på de träffarna med förvaltningscheferna. Den dåvarande kommunchefen 
vittnar om att han ändå vidarebefordrade mycket av informationen från de 
mötena till de ledande politikerna eftersom de ledande politikerna efterfrågade 
det.  Under senare år har de ledande politikerna istället varit med på möten 
i den Centrala samverkansgruppen10 eftersom de vill kunna få insyn i de 
diskussioner som förs där. Den tidigare kommunchefen uppfattar det således 
som att det dagliga arbetet inte har förändrats så mycket under hans drygt 30 
år som kommunchef – att politiker och tjänstepersoner fortfarande sitter och 
arbetar nära varandra och att personkemin därför blir väldigt viktig för hur 
arbetet fungerar – att det i slutändan handlar mycket om relationerna mellan 

10 En Central samverkansgrupp (CSG) är en form av partssamverken mellan arbetsgivaren (kommunen) 
och de fackliga huvudorganisationerna. 
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olika individer. Den bilden bekräftas av en annan ledande tjänsteperson 
som arbetat i kommunen i drygt 25 år som på samma sätt upplever att de 
förändringar i styrningen som genomfördes efter valet 2004 inte hade någon 
större påverkan på attityderna och förväntningarna inom det kommunala 
styrningsarbetet.

Som ledande politiker i Ydre och då framförallt KSO förväntas man således 
ha detaljerad insikt i vad som pågår i den kommunala verksamheten och då 
inte minst vad som pågår inom kommunhusets väggar. Det här gällde även 
den KSO (Inga Arnell Lindgren) som låg bakom den organisationsförändring 
2004 som i formell mening förflyttade en hel del ansvar från KSO till 
kommunchefen och andra högre tjänstepersoner. Inga Arnell Lindgren 
beskriver till exempel hur hon praktiserade ”management by walking around” 
under sina tolv år som KSO. Konkret innebar det att hon dagligen gick runt i 
korridorerna och pratade med olika tjänstepersoner. Inga beskriver sig själv 
som en problemlösare som gärna tar sig an olika praktiska problem. Hon 
betonar samtidigt vikten av att vara en bra lyssnare – att både kunna lyssna 
på medborgarna och på tjänstepersonerna. När en medborgare kontaktade 
henne i ett specifikt ärende brukade hon hänvisa ärendet till den tjänsteperson 
som var formellt ansvarig, men hon ville ändå veta vad som hände i det 
specifika ärendet så att hon hade information om det när hon kom i kontakt 
med samma medborgare igen. 

2011 efterträdde Sven-Inge Karlsson (C) Inga Arnell Lindgren på KSO-
posten och han har innehaft posten sedan dess. Även han upplever att KSO-
uppdraget till stora delar handlar om att vara problemlösare och han försöker 
alltid att ta sig tid och lyssna till enskilda medborgares behov och problem. 
Sven-Inge svarar till exempel alltid i telefon (om han inte sitter på möte), även 
under kvällstid, för att vara tillgänglig för de medborgare som han företräder. 
När någon har flyttat till kommunen gör han ett hembesök och hälsar dem 
välkomna till kommunen – detsamma gäller när någon har födds.11 

Valdemarsviks kommun
Valdemarsviks kommun är med sina knappt 8000 invånare mer än dubbelt 
så stor som Ydre. Likväl finns det flera likheter i beskrivningarna av den 
politiska styrningen och av relationerna mellan politiker och tjänstepersoner. 
1990 blev Torvald Karlsson (C) KSO i Valdemarsvik. Precis som Inga Arnell 
Lindgren i Ydre praktiserade Torvald ”management by walking around”. Han 
var på plats tidigt på morgonen i kommunhuset och gick sedan ofta omkring 
i huset och pratade med tjänstepersonerna när de kom på plats. När det var 
dags för förmiddagsfika var det självklart för Torvald att vara med där och 
interagera med tjänstepersonerna. Det var ett sätt att hålla sig informerad 

11 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Ydre planerade sommaren 2019 att fatta beslut om en ny 
styrmodell, vilket gick under beteckningen ”Styrning genom dialog”. Pär Franssons efterträdare som 
kommunchef, Marie Hillman, var drivande i arbetet med att ta fram den styrmodellen.  
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om vad som hände i huset, och han såg det också som sin uppgift att visa 
att han brydde sig om de anställda – att de trivdes och hade det bra. Torvald 
kände alla i kommunhuset med något enstaka undantag. Han rekryterade 
aldrig någon kommunchef – istället upphöjde han ekonomichefen till att både 
ansvara för ekonomin och att i formell mening vara kommunchef. Torvald 
kände emellertid inte bara många tjänstepersoner – han kände väldigt många 
invånare i kommunen och mycket av hans ledarskap byggde på det breda 
kontaktnät som han hade såväl inom som utanför kommunhuset. 

I samband med valet 2010 blev det tydligt att det fanns ett missnöje med 
utvecklingen i kommunen. Ett nytt lokalt parti, Nybyggarpartiet, ställde upp 
i valet med löften om ett mer aktivt utvecklingsarbete i kommunen. Partiet 
fick 18 procent av rösterna och bidrog till att kommunen fick sitt första 
Socialdemokratiska styre på mycket länge. När Erland Olauson (S) blev KSO 
under hösten 2011 påbörjades ett omfattande förändringarsarbete med bland 
annat större fokus på ett långsiktigt visionsarbete, tydliga verksamhetsplaner 
och en tydlig uppföljning av förvaltningens åtaganden. Med detta följde 
också förändringar i såväl den formella strukturen men också kulturen i det 
kommunala styr-och ledningsarbetet. Erland hade gått i pension från sin 
tjänst på LO och var inte intresserad av att arbeta heltid i kommunhuset. 
Samtidigt såg han en poäng i att inte ständigt vara närvarande i de kommunala 
tjänstemannakorridorerna utan att istället markera ett avstånd mellan KSO-
rollen och tjänstemannaförvaltningen. En annan socialdemokratisk politiker 
fick därmed iträda sig rollen av kommunalråd – dock utan att ha rollen som 
KSO. För de anställda blev det här en stor förändring – nu var inte deras 
”chef ” längre lika närvarande i huset. Det var den nya kommunchefen som 
lite förvånat märkte att många tjänstepersoner beskrev KSO i termer av sin 
chef när hon påbörjade sin anställning som kommunchef. 

Den politiska styrstrukturen och relationen mellan politikerna och 
tjänstepersonerna hade således förändrats. Nu skulle det kommunala 
ledningsarbetet präglas av tydligare ansvarsstrukturer där de styrande 
politikerna ansvarade för vissa delar av planerings- och beslutsprocesserna, 
tjänstepersonerna för andra delar medan oppositionspolitikerna blev mindre 
delaktiga i samma processer. Alla politiker var emellertid inte positiva till 
den förändringen där vissa upplevde att politikerna tappade kontrollen över 
processerna och i det långa loppet även över kommunens ekonomi.  

Söderköping
Söderköpings kommun har haft borgerliga styren under hela perioden från 
den senaste stora kommunreformen i början av 1970-talet till 2014. Mellan 
1999 och 2006 hade man en moderat KSO men annars hade kommunen en 
centerpartistisk KSO under hela den perioden. Efter valet 2006 blev Magnus 
Berge (C) ordförande för kommunstyrelsen. Enligt Magnus bygger mycket av 
det politiska kommunledningsarbetet på nätverksbyggande och lärande och 
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båda de delarna kunde man utveckla i kontakterna med tjänstepersonerna. 
Magnus kände därför många av de tjänstepersoner som arbetade i 
kommunhuset.  De politiska planerings- och beslutsprocesserna präglades av 
ett samspel mellan politiker och tjänstepersoner där de socialdemokratiska 
oppositionspolitikerna ofta var delaktiga i samma processer. I arbetsutskotten 
till såväl kommunstyrelsen som nämnderna hade man möten som inte sällan 
pågick i hela dagar där tjänstepersonerna gick in och ut och föredrog i olika 
frågor. Emellanåt slutade den sortens långa processer med att den styrande 
majoriteten inte var överens internt utan att några styrande partier istället 
gick samman med Socialdemokraterna i en specifik fråga. ”Det var typiskt 
Söderköping. Det var inte så polariserat här” beskriver Magnus Berge. 

I valet 2014 förlorade de borgerliga partierna för första gången sin majoritet 
i fullmäktige. Socialdemokraterna med en relativt ung ledare (Mattias 
Ravander) tog då initiativ till bildandet av ett blocköverskridande styre, 
vilket till slut utmynnade i en styrande koalition mellan Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Miljöpartiet. Ledaren för Moderaterna (Yvonne Person) 
hade lång erfarenhet av organisationsstyrning inom det privata näringslivet 
och hade fem år tidigare engagerat sig i politiken just eftersom hon var 
nyfiken på hur styrningen fungerar i kommuner. Direkt när det nya politiska 
styret var på plats efter valet 2014 genomförde Mattias (KSO) och Yvonne en 
omfattande organisationsförändring. Mattias uppfattade att den kultur som 
då existerade i kommunen var omodern, personcentrerad och med en stor 
sammanblandning av roller:  

Det var väldigt lite politisk styrning utan styrningen som fanns var 
väldigt mycket om enskilda personers uppfattning om läget och 
aktuella prioriteringar just då. Mycket brandutryckningar och 
inte så mycket långsiktig riktning i det.

Den reform som initierades sent 2018 innefattade en renodling av 
kommunstyrelsens roll till strategiskt ledningsarbete kopplat till ekonomi, 
personal, IT och kommunikation; ett borttagande av arbetsutskotten 
till förmån för en politisk ledningsgrupp (majoritetsberedning); att 
sammanträdena delades i ett informationstillfälle och ett beslutstillfälle med 
en veckas mellanrum; samt utökade befogenheter för tjänstepersonerna att 
agera mer självständigt i sitt arbete. Nämndordförandenas roll förstärktes 
samtidigt som det skapades fler forum för nämndöverskridande samverkan 
där till exempel alla nämndordföranden deltog i beredningen av ärenden 
inför kommunstyrelsen. Kommunchefsrollen renodlades till att vara chef för 
förvaltningscheferna och skulle inte arbeta med detaljfrågor. 

Det övergripande syftet med reformen var att renodla och tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i den kommunala organisationen 
samt att skapa mer effektiva planerings- och beslutsprocesser. Politikerna skulle 
ta ansvar för det långsiktiga visionsarbetet med tillhörande prioriteringar 
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medan tjänstepersonerna skulle arbeta mer självständigt med de så kallade 
hurfrågorna. Organisationsförändringen genomfördes formellt vid årsskiftet 
2014-2015. Tre år senare, innan valet 2018, hade den inte riktigt fått fullt 
praktiskt genomslag i hela den kommunala organisationen och det gällde inte 
minst inom de politiska leden. ”Vi har fortfarande politiker som talar om för 
tjänstepersonerna hur de ska utföra sitt jobb snarare talar om för dem vad vi 
vill få ut av dem” påpekade en ledande politiker. Reformen blottade en tydlig 
kulturkrock i kommunen med påföljande irritation och frustration. De som 
motsatte sig reformen, vilket till största delen var politiker som företrädde 
oppositionspartierna, var missnöjda med att oppositionsföreträdarna 
hamnade utanför stora delar av planerings- och beslutsprocesserna och att 
de då fick information och underlag relativt sent i processerna. De var också 
missnöjda med att tjänstepersonerna agerade så självständigt. Man uppfattade 
att tjänstepersonerna till exempel inte lyssnade in vad politikerna tyckte och 
tänkte i enskilda ärenden.12

12 I valet 2018 förlorade Socialdemokraterna ungefär en tredjedel av sina mandat i fullmäktige, men även 
Moderaterna backade något i valet. Centerpartiet, som tydligt motsatt sig det nya arbetssättet och den 
nya tydligare ansvarsfördelningen, gick däremot rejält framåt i valet. Hur mycket den här styrrefor-
men påverkade valresultatet är dock väldigt svårt att precisera. Merparten av väljarna var förmodligen 
ovetande om den här sortens förändringar i den interna politiska styrningen. Däremot framstår det 
inte som helt orimligt att väljarna märkte av delar av den irritation som reformen skapade hos stora 
delar av oppositionen utan att för den delen kunna härröra den irritationen till just den här reformen.     
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3. Motsatta övergripande ideal:  
närhet och distans
I det föregående kapitlet framgår det således att man i de här tre mindre 
kommunerna har genomfört mer eller mindre omfattande förändringar i 
den politiska styrningen. I två av kommunerna resulterade den förändringen 
i konflikter där man inte var överens om vilken roll de ledande politikerna 
skulle ha i de kommunala arbets-, planerings- och beslutsprocesserna. I det 
här kapitlet beskrivs och kontrasteras de olika ideal för politisk styrning som 
politikerna och tjänstepersonerna i studien har gett uttryck för – ideal som i 
sin tur utgör motiv till varför man ville behålla eller förändra formerna för den 
politiska styrningen i de tre studerade kommunerna. 

I nedanstående beskrivningar förekommer inga namn. En viktig anledning 
till det är att det gör det lättare för respondenterna att beskriva vad de upplevde 
som känsliga processer och inte minst relationer. Under intervjuerna framkom 
det flera vittnesmål om konflikter relaterade till olika aktörer och deras sätt 
att vara och agera, vilket naturligtvis kan ha påverkat försöken att reformera 
den politiska styrningen. Eftersom den här studien fokuserar på de ideal som 
olika personer ger uttryck för har dock de mer personrelaterade aspekterna 
av processerna skalats bort – fokus ligger på de ideal som olika personer ger 
uttryck för snarare än hur olika ledande aktörer de facto agerar eller har 
agerat. Makt är dessutom med stor sannolikhet en aspekt av de konflikter 
som uppstått i kölvattnet kring de reformer som beskrivits ovan. Det framstår 
emellertid som om maktaspekten i första hand är kopplad till rollen som till 
exempel KSO eller kommunchef snarare än till enskilda personers personliga 
strävanden efter makt. När respondenterna pratade om makt åsyftades oftast 
den makt som kommer med en formell position snarare än den makt som är 
kopplad till en specifik person. Ett tecken på det var när tidigare KSO påtalade 
att den nuvarande KSO (som kunde betecknas som en politisk motståndare) 
borde ha en annan roll med ett större inflytande över verksamheten. Den 
roll som informanten hade under tidpunkten för intervjun eller tidigare 
framkommer därför alltid i nedanstående beskrivningar.  

De olika ideal som politikerna och tjänstepersonerna gav uttryck för i 
sina beskrivningar av hur den politiska styrningen idealt borde fungera kan 
sammanfattas i två övergripande begrepp: distans och närhet. De här två 
övergripande och till stora delar motsatta idealen kom till uttryck på en rad 
olika sätt. Dels i relationerna mellan styrande och oppositionspolitiker, dels i 
relationen mellan politiker och tjänstepersoner. Eftersträvandet av distans eller 
närhet återspeglades emellertid även i synen på vilken sorts kunskap och tillit 
som efterfrågas och eftersträvas i arbets-, planerings- och beslutsprocesserna. 
Därutöver satte strävandet efter distans och närhet i den politiska styrningen 
avtryck i de olika egenskaper som de olika respondenterna upplevde att lokala 
politiker behöver besitta.      
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Relationer mellan styrande och oppositionspolitiker
Distans för att tydliggöra politiska skiljelinjer
Försöken att reformera styrningen i de studerade kommunerna syftade i mångt 
och mycket till att skapa ett större avstånd mellan olika aktörer i planerings- 
och beslutsprocesserna. Ett ökat avstånd förväntades till exempel göra det 
enklare att utkräva ansvar av olika aktörer och då inte minst från politikerna 
själva. En av informanten beskriver vad han uppfattade som bristen på distans 
mellan politiskt styre och opposition under den tid han själv satt i opposition. 
Då var det inte ovanligt att det parti som innehade KSO-posten frigjorde 
sig från en eller flera av sina formella koalitionspartners och istället anslöt 
sig till ett av oppositionspartiernas förslag i en enskild sakfråga. På kort sikt 
upplevde den här informanten att det gynnade den oppositionen som han 
själv var en del av eftersom han då hade möjlighet att driva igenom olika saker 
när de styrande partierna inte hade någon egen samlad riktning. På längre 
sikt innebar det emellertid att det blev svårare för oppositionen att peka på 
vilka förslag som de själva lyft och drivit eftersom man sällan fick erkännande 
för sin roll av de formellt styrande partierna för de förslag som några av de 
styrande partierna ställde sig bakom och gjorde till sina egna. 

Som ett led i arbetet med att öka avståndet mellan styret och oppositionen 
tog man i den här kommunen bort arbetsutskotten till såväl kommunstyrelsen 
och nämnderna eftersom man upplevde att det var den arena där de styrande 
politikernas, oppositionspolitikernas men också tjänstepersonernas roller flöt 
ihop för mycket. Istället skulle de styrande politikerna arbeta relativt autonomt 
med sina delar av planerings- och beslutsprocesserna i en majoritetsberedning 
medan oppositionspolitikerna fick identifiera, arbeta med och presentera sina 
beslutsförslag på egen hand. Med mer distans mellan styre och opposition 
skulle det också skapas bättre förutsättningar för tydligare debatter i den 
kommunala politiken. ”Tydligare debatter skapar tydligare skiljelinjer. Det 
är bra för demokratin” hävdade den KSO som låg bakom den här reformen. 
Här ser vi således tydliga ambitioner av att utveckla den politiska styrningen i 
riktning mot mer konfliktdemokrati. 

Flera av respondenterna betonade således vikten av att det blev tydligt 
för väljarna vem det var som var ansvarig för olika politiska beslut. Om 
det fattades vad som senare visade sig vara dåliga beslut i fullmäktige eller 
nämnderna behövde väljarna få veta vem det var som stod bakom de besluten 
och på samma sätt behövde väljarna veta vem det var som låg bakom ett bra 
beslut. Exakt vad som utgjorde bra eller dåliga beslut var det naturligtvis upp 
till väljarna att bedöma. Det viktiga för de här respondenterna var istället att 
det var tydligt för väljarna vem som skulle tilldelas ansvaret för ett specifikt 
förslag och beslut. Ett tydligt avstånd mellan formellt styrande politiker och 
oppositionspolitiker skapade således förutsättningar för att väljarna skulle 
kunna skilja på politikerna och inte minst vad de olika politikerna hade 
bidragit med under den gångna mandatperioden.   
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Närhet för samspel och delaktighet
Mot den här visionen om att öka avståndet mellan styrande politiker och 
oppositionspolitiker fanns visionen om ett nära samspel mellan de samma 
– där man förespråkade en närhet mellan olika parter och då bland annat 
mellan alla politiker oavsett om de formellt satt i styrande ställning eller inte.  
En av de intervjuade politikerna ansåg att politiken och demokratin idealt 
borde innefatta ett stort mått av samspel mellan styre och opposition. Han 
uppfattade det som något positivt att det under hans åtta år som KSO aldrig 
fanns någon så kallad kabinettsfråga. ”Det låg i kulturen att det kunde vara så” 
– att alla politiker i den formellt styrande majoriteten inte tyckte och röstade 
likadant i alla frågor. Han ställde sig frågan varför ingen företrädare för de 
styrande partierna vid ett enda tillfälle under den gångna mandatperioden 
hade framfört en dokumenterad avvikande åsikt i någon fråga: ”Hur kan så 
många [inom de formellt styrande partierna] alltid vara överens?” Framförallt 
framhävde han styrkan i att oppositionen kan vara med i processerna från ”ax 
till limpa.” Förutsättningarna för politiskt inflytande för fler ökade, hävdade 
han, om det inte bara är de ledande politikerna i majoritetsberedningen som 
sitter på all vital information och reellt inflytande. Enskilda folkvalda för 
oppositionspartierna bör ha möjlighet att vara med och diskutera och påverka 
på ett djupare sätt och inte bli ”förpassade till läktaren” när man formellt är i 
opposition. 

En tidigare KSO i en annan kommun gav uttryck för samma närhetsideal  
när han beskrev hur det tidigare fanns ”grupper till allting och sitta och 
diskutera.” Fanns det ett större problem tillsatta man en parlamentarisk 
grupp där man försökte lösa problemet tillsammans oavsett om man som 
politiker formellt tillhörde ett styrande parti eller ett oppositionsparti. Den 
här respondenten beklagade sig över att mycket av den sortens nära samspel 
mellan styrande politiker och oppositionspolitiker och ledande tjänstepersoner 
försvann med ambitionerna att skapa större avstånd mellan olika politiska 
aktörer. I grunden framhävde således de här respondenterna ideal med tydliga 
kopplingar till samförståndsdemokratin med ett nära samspel som syftade 
 till att identifiera pragmatiska lösningar på enskilda problem. 

Relationer mellan politiker och tjänstepersoner
Ambitionerna att öka eller minska avståndet mellan olika aktörer var inte 
begränsat till de folkvalda politikerna. För de respondenter som förespråkade 
ett nära samspel mellan styrande politiker och oppositionspolitiker var syftet 
i grunden detsamma. Om man skapade förutsättningar för olika personer att 
gå in i varandras roller ökade också förutsättningarna för ett kreativt nära 
samspel mellan olika parter, vilket således även innefattade ett samspel mellan 
politiker och tjänstepersoner. 
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Närhet för gemensam problemlösning och att hålla sig informerad
En omdiskuterad och central komponent i modellen med ett nära samspel 
mellan politiker och tjänstepersoner var tillämpandet av ”management 
by walking around”, med vilket åsyftas att framförallt KSO går runt bland 
tjänstepersonerna i kommunhuset, lyssnar in, diskuterar och ger instruktioner 
i olika ärenden. En tjänsteperson som arbetat i en av de studerade kommunerna 
i nästan 30 år uppfattade det som att det är tjänstepersonerna som ständigt 
förser politikerna med brandhärdar, det vill säga direkta problem som behöver 
hanteras. ”Det här måste vi ta tag i” kommunicerar tjänstepersonen när KSO 
kommer förbi. Det blir då ett sätt för tjänstepersonerna att skaffa sig ett 
uppdrag då politikern indirekt godkänner uppdraget om politikern upplever 
att problemet behöver hanteras. Det blir också ett sätt för tjänstepersonerna 
att vara med och styra över den politiska agendan i kommunen. Å andra 
sidan uppfattar den här informanten att politikerna själva också söker upp 
tjänstepersonerna för att få vetskap om eller kanske till och med tillgång till 
brandhärdarna. ”Jag tror inte att politiker bara vill arbeta med visioner och 
långsiktiga strategier,” men han som tjänsteperson föredrar också politiker 
som engagerar sig i enskilda frågor i ett tidigt skede framför att de kommer och 
ifrågasätter i efterhand. Därav tror han att det är både roligare för politikerna 
och bättre för tjänstepersonerna om politikerna kan vara delaktiga i de så 
kallade hurfrågorna och se vad som är möjligt och fungerar – om de arbetar 
nära tjänstepersonerna. De intervjuade politikerna i samma kommun beskrev 
hur de till stora delar är engagerade i problemlösning och att de trivs med 
det. För att lyckas med det måste man vara en god lyssnare både i relation till 
medborgarna och till tjänstepersonerna. Problemen hanteras således bäst i 
ett nära samspel mellan olika aktörer och där blir ”management by walking 
around”  en viktig beståndsdel.  

En tidigare KSO i en annan kommun kände till 98 procent av de 
tjänstepersoner som arbetade i kommunhuset när han var KSO. Han började 
ofta dagarna med att just gå runt och titta in hos alla anställda. ”Det är viktigt 
att de blir sedda som anställda” och han såg det således som sin roll att bry sig 
om kommunens anställda. För honom var det också självklart att man skulle 
vara med och fika, umgås och vårda relationerna snarare än att hålla ett avstånd 
till tjänstepersonerna. Han betraktade således interaktionen och relationerna 
i det kommunala arbetet som oerhört viktigt och reagerade bland annat när 
vissa avdelningar inom kommunhuset ville skaffa en egen kaffeautomat:

Det fanns planer ett tag på att man skulle ha kaffebryggare på sin 
avdelning och dricka kaffe där. Då sa jag ifrån. Det ger så mycket 
mer [om alla fikar tillsammans]. Du lär känna varandra och du 
löser problem också, omedvetet. (Tidigare KSO) 

Den viktigaste egenskapen hos en tjänsteperson var, enligt den här politikern, 
att den kan ”prata med folk.” De kommunikativa relationella aspekterna av 
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arbetet var således även viktiga för tjänstepersonerna – de förväntades alla 
vara delaktiga i olika former av nära samspel där man arbetar tillsammans 
och hanterar olika problem.

Ett annat argument som motiverade vikten av ett nära samspel mellan 
politiker och tjänstepersoner var behovet av utbyte av information – inte minst 
i relation till kontakterna till de lokala invånarna. Samtliga respondenter i 
studien som var eller hade varit KSO i någon av de tre kommunerna vittnar 
om att de lokala invånarna förväntar sig att KSO har kunskap men också 
möjlighet att på ett eller annat sätt påverka enskilda ärenden. 

Delegera är okej – men att inte vara insatt och förstå hur tjänstep-
ersonen resonerat, det fungerar inte om du möter en medborgare 
i kön på Hemköp. (Tidigare KSO)

Va fan, du är ju politiker säger de [medborgarna man träffar]. 
Men jag är ju inte verkställande på det viset, men det har folk 
ingen förståelse för. (Tidigare KSO) 

Om en medborgare inte får som den vill så går den inte till kom-
munchefen utan till KSO och om jag inte tar tag i den frågan så 
ökar politikerföraktet. (KSO) 

Flera av de intervjuade ledande politikerna upplevde att den här sortens 
förväntningar förutsatte ett nära samarbete med tjänstepersonerna. Det 
betyder inte nödvändigtvis att KSO ska bestämma exakt hur enskilda ärenden 
skulle hanteras. Däremot är det viktigt för de här politikerna att vara insatta 
i ärendena och veta hur den ansvariga tjänstepersonen resonerar. Utan 
den sortens information upplever man att det är svårt att diskutera olika 
specifika frågor med de lokala invånare som de kom i kontakt med. Under 
en av intervjuerna i den här studien fick KSO gå ifrån intervjun en stund 
för att hantera just ett sådant ärende. Han hade just blivit kontaktad av en 
lokal näringsidkare som fått ett avslag på sin bygglovsansökan för en mindre 
tillbyggnad. KSO upplevde att det var omöjligt för honom att ta över ärendet 
utan fick istället försöka inta rollen av någon som försöker skapa förståelse 
för både tjänstepersonens och den lokala invånarens perspektiv i frågan. 
”Jag lyssnar på vad du säger, men jag äger inte frågan och är inte expert” var 
det budskap han försökte att kommunicera i den sortens situationer. Att 
däremot som högsta folkvalda politiska företrädare i kommunen krasst svara 
att ”det får du prata med den ansvariga tjänstepersonen om” fungerar inte i 
en liten kommun – det skulle vara ett tydligt brott mot många medborgares 
förväntningar. Som hög folkvald politisk företrädare förväntas du således 
ha insyn och visa engagemang i enskilda ärenden, vilket enligt flera av 
respondenterna förutsätter ett nära samspel med de olika tjänstepersoner 
som arbetar med de enskilda frågorna. 
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Distanserade roller för effektivitet och en tydlig ansvarsfördelning 
Det fanns även respondenter i studien som ville se ett större avstånd mellan 
politiker och tjänstepersoner för att på så sätt få till en tydligare rollfördelning. 
Bland de här politikerna och tjänstepersonerna uppfattades till exempel 
”management by walking around” som ett stort problem eftersom det 
lätt medför att politikerna fastnar i de praktiska frågorna och kortsiktiga 
problemen. Detta uppfattades leda till att visionsarbetet och den långsiktiga 
utvecklingspolitiken därmed blir lidande. 

Flera av de politiker som gjorde den bedömningen kommunicerade 
samtidigt en förståelse för att det kortsiktigt kan vara både spännande och kan 
kännas meningsfullt att engagera sig i enskilda problem och ärenden. Då är det 
lättare som KSO att se vad man har lyckats bidra med – det blir direkt påtagligt 
och många problem lyckas man lösa på relativt kort sikt. I arbetet med de 
mer långsiktiga utvecklingsfrågorna får man sällan samma direkta bekräftelse 
på att något positivt har skett. Det kan således vara spännande för ledande 
politiker att delta i hanteringen av enskilda frågor och inte minst problem, 
men ett sådant arbetssätt utgör, enligt de här respondenterna, inte ett effektivt 
utnyttjande av kommunens samlande tidsresurser. Politikerna behöver avsätta 
tid till att arbeta med den övergripande styrningen samt de mer långsiktiga 
visionerna och borde därför inte lägga tid på att engagera sig i frågor som 
tjänstepersonerna arbetar med. En mer omfattande beslutsdelegation från 
politiker till tjänstepersoner förväntas främja en sådan utveckling.   

Flera av de intervjuade tjänstepersonerna vittnade om att förändringarna 
i styrstrukturerna också har resulterat i mindre spring och interaktion i 
korridorerna. ”Det är mer effektivitet och mindre relationer nu” som en av 
respondenterna uttryckte det. Digitaliseringen anses vara en viktig anledning 
till den förändringen då tjänstepersonerna numera inte är lika beroende 
av varandra när man ska hantera sina egna tydligt definierade delar av 
ärendekedjorna. Såväl förberedelserna innan, men också själva sammanträdena 
går fortare nu. Med mer formaliserade och tydligare beslutsunderlag upplever 
man att tjänstepersonerna inte behöver medverka lika ofta och mycket i de 
politiska sammanträdena. 

Svårigheten att sätta punkt
Flera av respondenterna vittnar på ett liknande sätt om att i det tidigare 
systemet där politikerna arbetade närmare tjänstepersonerna så fastnade lätt 
frågorna i långa processer där ingen tog ansvar för att föra frågan närmare en 
lösning. Formellt sett kunde det vara tydligt vilken tjänsteperson som hade 
frågan på sitt bord, men eftersom alla frågor förväntades hanteras i ett nära 
samspel med politikerna så förmådde inte de här tjänstepersonerna alltid att 
driva frågan på egen hand. 

Man [tjänstepersonerna] var räddhågsen, man vågade inte ta tag 
i de svåra tuffa frågorna för man visste inte om man hade politik-
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ens stöd i det. Och politiken tog heller inte tag i det tuffa frågorna 
utan från det hållet tryckte man tillbaka de frågorna till tjänstep-
ersonerna, vilket gjorde att ingen egentligen kände att man ville ta 
i det som var tufft. (En tidigare KSO) 

Dels ville eller vågade således inte tjänstepersonerna ta tag i frågorna på 
egen hand utan väntade på att de ledande politikerna skulle ta initiativ. 
Dels kunde politikerna själva låta de kommunikativa processerna fortgå i 
varv efter varv där man hamnade i vad som kan beskrivas som ett ekorrhjul 
där processen hela tiden snurrar vidare utan att man någon gång kom till 
en punkt där en fråga är färdigbehandlad. Upplever man att delaktighet 
och breda diskussioner är viktiga ideal kan det lätt framstå som befogat att 
fortsätta att diskutera frågan – låta fler eller samma röster bli hörda en gång 
till. Det är således ett system som några av respondenterna uppfattar som 
ineffektivt där man inte lyckas hantera viktiga frågor inom en rimlig tid. För 
att råda bot på det här ville vissa respondenter få till en tydligare roll- och 
arbetsfördelning där det är mer tydligt vem som ansvarar för olika delar av 
arbets-, planerings- och beslutsprocesserna. Det skulle i sin tur också vara ett 
sätt att tydliggöra vem som är ansvarig för de kommunala politiska besluten. 
Ett sätt att uppnå den sortens tydlighet är att låta tjänstepersonerna skriva 
tjänsteutlåtanden utan någon inblandning från politikerna. På så sätt blir 
det påtagligt vilken information som kommer från tjänstepersonerna utan 
några politiska hänsynstaganden och prioriteringar som politikerna är 
ansvariga för. Avståndet till tjänstepersonerna gör det då också möjligt för 
politikerna att utvärdera tjänstepersonernas arbete. ”Jag kan inte lägga mig i 
vad kommunchefen gör – då blir det svårt att utvärdera det han gör” påtalade 
till exempel en av de ledande politikerna. 

Storleken på gråzonen och risken för en maktkoncentration 
Frågan om olika politiker och tjänstepersoner ska arbeta nära eller på avstånd 
från varandra avspeglades när respondenterna diskuterade den så kallade 
gråzonen mellan politiken och förvaltningen. En del såg den här zonen som 
något positivt – en gyllene zon – och ville därför att zonen skulle vara stor 
och ge utrymme för mycket interaktion. Det var i det nära samspelet mellan 
politiker och tjänstepersoner som nya idéer förväntades utvecklas och där 
man hittade bra lösningar på olika problem. Andra respondenter framhävde 
att det förvisso fanns en gråzon men att även den måste präglas av tydliga 
roller – att man kunde samarbeta i många olika frågor men att aktörernas 
olika roller respekteras inom det samarbetet: 

Det ska vara en stor gyllene zon. Idag finns det inget forum för ett 
möte mellan vad och hur. (Tidigare KSO) 

Det ska vara en gråzon med tydligt definierade roller. (Tidigare KSO)
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Det finns en gråzon, men det är det här med respekten för varan-
dras uppdrag. (KSO)  

Några av respondenterna upplevde att en stor gråzon med ett nära samspel 
mellan olika aktörer riskerade att utmynna i en stark maktkoncentration där 
inte minst den ledande heltidsarvoderade kommunstyrelseordföranden13 
får en alltför central roll. Om planerings- och beslutsprocesserna ska 
präglas av ett nära samspel mellan politiker och tjänstepersoner förväntas 
således politikerna vara inblandade i många olika frågor i olika skeenden. 
I de här mindre kommunerna fanns det ofta bara en politiker som var 
tillgänglig för den sortens samspel på tjänstepersonernas arbetstid – all 
kommunikation riskerade då till slut att gå igenom den heltidsarvoderade 
kommunstyrelseordföranden. För att motverka en ordning där KSO de facto 
blir ett nav i kommunikationen förespråkade några av respondenterna just 
en tydligare formell ansvarsfördelning där det skapas ett större avstånd 
mellan KSO och tjänstepersonerna. ”Utan tydliga ramar fick han större 
inflytande” konstaterade en informant med hänvisning till att en tidigare 
KSO hade praktiska möjligheter att engagera sig i alla processer. I en annan 
kommun försökte man fördela formell makt och då framförallt de så kallade 
”cykelställsfrågorna”14 på nämnderna. Dels för att de ledande politikerna inte 
skulle lägga tid på den sortens detaljfrågor, dels för att man på så sätt kan 
bredda demokratin. En tidigare KSO, som förespråkade ett nära samspel 
mellan politiken och tjänstepersonerna, upplevde emellertid inte att en sådan 
formell uppdelning av makten fick de effekter som eftersträvades. ”Politiken 
formas ändå någonstans även om man försöker att formellt sprida ut makten 
på olika institutioner. Demokratin blir inte nödvändigtvis starkare bara för att 
man flyttar det formella ansvaret från en arena till en annan” hävdade han. 

Kunskap
Distanserad tillämpning av akademiska specialistkunskaper
”Jag är inte här för att driva äldreomsorg – jag ska skapa förutsättningar för en 
god äldreomsorg” uttryckte en av de intervjuade politikerna och markerade på 
så sätt en viss distans till den verkställande aspekten av kommunens arbete, 
men också att hon som politiker nödvändigtvis inte måste ha detaljkunskaper 
om den specifika verksamheten. En del respondenter uppfattade det 
dock som att vissa partier rekryterade och placerade politiker med stora 
detaljkunskaper till politiska positioner där de kunde få användning för sina 
detaljkunskaper. Det kunde till exempel handla om lokala invånare som hade 
stora detaljkunskaper i miljöfrågor och som därmed kunde komplettera eller 
till och med utmana tjänstepersonernas detaljkunskaper på det området. För 

13 I små kommuner utgör ofta kommunstyrelseordföranden den enda heltidsarvoderade politikern.   
14 Med cykelställsfrågor avses frågor på en väldigt detaljerad nivå och som har en relativt svag koppling 

till mer visionära långsiktiga utvecklingsfrågor. 
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dem som förespråkade en närhet i processerna kan det framstå som naturligt 
att samla de kompetenser och krafter som finns i den lokala gemenskapen 
för att tillsammans i ett nära samspel mellan politiker, tjänstepersoner, lokala 
invånare, föreningar och näringslivet hantera de utmaningar som finns inom 
kommunens geografiska gränser. Finns det en lokal invånare som till exempel 
genom sin yrkesutövning har tillförskaffat sig specifika sakkunskaper inom 
ett område tar man gärna in den personen i processen för att komplettera 
de folkvalda politikernas och inte minst tjänstepersonernas kunskaper. Precis 
som de folkvalda politikerna får tjänstepersonerna gärna vara en integrerad 
del av den lokala gemenskapen även vid sidan av det professionella arbetet. 

För de respondenter som efterfrågade en mer distanserad relation 
mellan politiker och tjänstepersoner framhävdes istället ofta betydelsen 
av akademiska platsoberoende kunskaper. Det är specialistkunskaper som 
förvärvats på universitet och högskolor och som ofta är kopplade till en specifik 
profession. Kunskaperna förvärvas således på avstånd från kommunens 
specifika geografiska område och är kopplade till en person (generellt sett en 
tjänsteperson) snarare än en plats. De här respondenterna upplevde att det var 
viktigt att de här tjänstepersonerna fick möjlighet att tillämpa sin akademiska 
specialistkompetens på ett relativt självständigt sätt i sitt arbete.  

Närhet för lokalkännedom och ett kontinuerligt lärande
Flera av de respondenter som förespråkade ett nära samspel mellan olika 
aktörer framhävde således betydelsen av mer lokalt förvärvade kunskaper 
– kunskaper som har en närmare koppling till den specifika platsen och 
som framförallt förvärvas i ett nära samspel mellan olika aktörer. En av de 
intervjuade politikerna upplevde att han hade lägre formell akademisk 
utbildningsnivå än sina kommunalrådskollegor i andra Östgötakommuner. 
Han framhävde samtidigt betydelsen av andra former av kunskaper om 
kommunen samt inte minst de kunskaper som man kan förvärva under tiden 
för sitt politiska engagemang. Han upplevde att den sortens kunskapsnivåer 
var högre förr:

Politikerna var ju inne i det på ett helt annat sätt, de hade insyn 
och kunde saker. De unga politikerna [idag] är ju inte alls insatta 
i frågor på det viset och vet hur det är. (Tidigare KSO)

En anledning till att kunskapsnivåerna hos politikerna var högre förr, enligt 
den här informanten, var att man hade möjlighet och till och med förväntades 
arbeta med enskilda frågor. En tidigare KSO i en av de andra kommunerna 
beskriver på ett liknande sätt hur det tidigare fanns goda möjligheter för 
såväl politiker som tjänstepersoner att lära sig av varandra i de relationer 
och det nära samspel som pågick i olika frågor – det var ”en lärande 
organisation.” I den lärande organisationen kunde politikerna, men också 
tjänstepersonerna, utveckla breda generalistkunskaper vilket inkluderade 
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inslag av de specialistkunskaper som olika tjänstepersoner tillförde till det 
nära samspelet. När politikerna förväntas agera mer på distans och överlåta 
hanteringen av enskilda frågor till tjänstepersonerna så försvinner, enligt de 
här respondenterna, möjligheterna för politikerna att bygga upp en viktig 
kunskapsbank med en nära lokal anknytning. 

Här framkommer således två olika perspektiv på betydelsen av lokal 
kunskapsinhämtning i planerings- och beslutsprocesserna. Dels de som 
förespråkar ett nära samspel där kunskaper om specifika lokala förhållanden 
växer fram i samspelet mellan politiker, tjänstepersoner och de lokala 
invånarna. Dels de som propagerat för ett större avstånd mellan politiker och 
tjänstepersoner och som framhäver vikten av att tydligare ansvarsförhållanden 
där tjänstepersonerna får tillämpa sina akademiska mer platsoberoende 
kunskaper på enskilda fall utan direkt påverkan av politiker – politiker som 
därmed inte behöver så mycket egna specifika detaljkunskaper. 

Flertalet av respondenterna, oavsett om de förespråkade mer distans 
eller närhet, upplevde emellertid att de nationella regleringarna på den 
kommunala verksamheten tenderar att öka.15 De upplevde att det finns 
förväntningar på att alla kommunala uppgifter, oavsett om det till exempel 
gäller näringslivsutveckling, skola, sociala stödinsatser eller räddningstjänst, 
hanteras bäst i robusta formaliserade organisationer grundade på akademisk 
professionsorienterad kompetens. Det här utgör en vanlig utmaning i många 
mindre och framförallt krympande kommuner (Lidström & Syssner 2017).

Förväntat fokus på det unika snarare och det distanserade 
principiella
En tidigare KSO beskriver hur hon i arbetet med en skolnedläggningsprocess 
hade en karta på väggen på vilken hon satte en nål för varje barn i hela 
kommunen. Alla barn födda under samma år fick en nål med samma färg. 
På så sätt kunde hon se exakt vilka barn som skulle gå i skolan vid en specifik 
tidpunkt och var de bodde. För henne räckte det inte med att hänvisa till 
övergripande statistiska siffror – hon ville få en mer detaljerad bild än så som 
tydligt illustrerade den geografiska hemvisten för varje enskilt barn.   

Flera av de intervjuade politikerna vittnade om att medborgarna förväntar 
sig att deras folkvalda politikerna har god kännedom om enskilda fall och 
detaljer, men också att politikernas ser till det unika i varje enskilt fall. 
Kommunalrådet som arbetade med en skolnedläggningsprocess åkte till 
exempel runt i sin kommun och diskuterade förutsättningarna för socknarnas 
utveckling – diskussioner som bland annat handlade om på vilka grunder 
man skulle lägga ner en skola. Hon upplevde då att det fanns en bred samsyn 
kring principen att en skola inte borde ha mindre än 30 elever. När de 
folkvalda politikerna i fullmäktige senare fattade beslut om att lägga ner två av 
kommunens skolor med hänvisning till att skolorna hade betydligt färre än 30 

15 Vilket också ligger i linje med en studie från Statskontoret (2016).  
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elever visade det sig emellertid att den sortens övergripande principer var av 
sekundär natur – då förväntades istället de specifika lokala förutsättningarna 
stå i centrum. 

Flera av de intervjuade politikerna i den här studien vittnar just om 
utmaningarna med att identifiera samt inte minst systematiskt implementera 
övergripande principer i mindre kommuner där medborgarna kommer nära 
de politiska beslutsfattarna. Till exempel torde det vara relativt enkelt att 
få förståelse för att övergripande principer bör vägleda enskilda ärenden i 
en kommun med 63 äldreboenden som drivs i både kommunal som privat 
regi. Men om en kommun bara har ett enda äldreboende blir det svårare att 
motivera en identifiering av samt inte minst ett systematiskt tillämpande av 
övergripande principer för verksamheten – hur det enskilda äldreboendet ska 
passa in i en vidare kontext:      

Det är svårare att se apparaten i en liten kommun.  Där blir effek-
terna av enskilda ärenden så mycket mer påtagliga (En KSO som 
tidigare varit aktiv i en större kommun) 

Tillit 
Personnära och platsorienterad eller distanserad 
processorienterad tillit 
Konflikten mellan det nära unika och det mer distanserade principiella 
kopplar också an till respondenternas syn på tillit i arbets-, planerings- och 
beslutsprocesserna. En av respondenterna beklagade sig över att många 
chefstjänstepersonerna inte bor i kommunen och därmed inte deltar i arbetet 
med de gemensamma angelägenheterna på samma sätt som förr. Han upplevde 
att tjänstepersonerna därmed inte kom tillräckligt nära kommuninvånarnas 
vardag, det lokala förenings- och näringslivet och därmed inte hade lika 
goda möjligheter att förvärva de lokala kunskaper som den här politikern 
upplevde behövdes när man arbetade i de kommunala arbets-, planerings- 
och beslutsprocesserna. Med en stark lokalkännedom skulle man få bättre 
kunskaper om de lokala behoven men också de kompetenser och kapaciteter 
som finns inom kommunens geografiska gränser. Andra respondenter 
upplevde emellertid att just den sortens närhet till den specifika lokala 
kontexten utgjorde en belastning i arbetet – att ett större avstånd till lokala 
invånare, föreningar och näringsliv minskade risken för att tjänstepersonen 
agerade partiskt i enskilda frågor och därmed riskerade rättssäkerheten i 
kommunens ärendehantering.  

Ett exempel på konflikten mellan närhet och distans i relation till 
rättssäkerhet kunde vara om kommunen behövde anlita någon att utföra 
ett gräv- eller byggnadsprojekt. För en tjänsteperson, eller för den delen 
en politiker, med ett brett kontaktnät på orten och en bra lokalkännedom 



38

kan det uppfattas som tryggt att anlita en lokal entreprenör som man har 
stort förtroende för. Man kan då bland annat utgå ifrån att den här lokala 
entreprenören vet vad som är viktigt på den specifika platsen och slår en 
signal om något verkar konstigt. Den sortens nära direkta förtroende existerar 
förmodligen inte om kommunen istället anlitar ett företag från storstaden tio 
mil bort, vilket till exempel kan bli resultatet av en process som styrs av Lagen 
om offentlig upphandling (LoU). Ett annat exempel skulle kunna vara om 
kommunen vill sälja någon av sina fastigheter och då vill försäkra sig om att 
köparen har ett genuint intresse av att utveckla en verksamhet i fastigheten 
som bidrar till den lokala utvecklingen på orten på ett positivt sätt. Att sälja 
fastigheten till en anonym långväga investerare kan då upplevas som mer 
riskfyllt där man inte är lika säker på vilken sorts verksamhet som kan hamna 
i fastigheten. 

De respondenter som efterfrågade mer distanserade relationer framhäver 
således risken för att den sortens förtroendefulla kontakter kan resultera 
i att kommunen agerar partiskt och därmed rättsosäkert – att den sortens 
nära relationer med det lokala förenings- och framförallt näringslivet 
resulterar i att vissa personer kan utöva en otillbörlig påverkan. För de här 
respondenterna utgör ett större avstånd mellan å ena sidan kommunala 
politiker och tjänstepersoner och å andra sidan lokala invånare, föreningar 
och företag ett sätt att minska risken för partiskhet och otillbörlig påverkan, 
vilket i sin tur långsiktigt upprätthåller ett högt förtroende för det kommunala 
beslutsfattandet och den kommunala verksamheten. Det centrala är då inte 
den tillit som är kopplad till specifika personer och situationer, utan snarare 
den långsiktiga mer distanserade tillit som upprätthålls med rättssäkra 
processer. 

Efterfrågade egenskaper hos kommunala politiker
De här skillnaderna mellan det nära och det mer distanserade – mellan de som 
efterfrågade ett nära samspel och de som efterfrågade ett större avstånd mellan 
olika aktörer med en tydlig rollfördelning – resulterade i att respondenterna 
framhävde olika önskvärda egenskaper för kommunala politiker. 

En social problemlösare med stort lokalt engagemang
Några politiker men också tjänstepersoner beskriver att idealet för en 
politiker omfattar ett arbete i nära dialog och samspel med såväl medborgare, 
tjänstepersoner och alla andra politiker, detta oavsett om politikerna företräder 
de formellt sett styrande partierna eller inte. Idealet är en problemlösare 
som tycker att det roligt att engagera sig i enskilda frågor och som ständigt 
utvecklar sina kunskaper på olika områden genom ett nära samspel med såväl 
tjänstepersoner som medborgare. En god lokalkännedomen, vilket följer av 
ett starkt engagemang i till exempel det lokala förenings-och näringslivet, är 
viktigt. En politiker som har varit aktiv i den kommunala politiken i 45 år, 
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varav närmare hälften som KSO, hävdade till exempel att ”det roligaste var att 
träffa alla människor – både lokalt och regionalt.” En annan KSO beskriver på 
ett liknande sätt hur central kommunikationen och relationerna är i hans roll 
som KSO. Han kommer själv ständigt i kontakt med folk i olika sammanhang 
som förväntar sig att han ska ta sig an just deras ärende och försöker att vara så 
tillgänglig som möjligt. Han är då alltid noggrann att lyssna in vad problemet 
är och försöker sedan att följa upp problemet när han kommer tillbaka till 
kommunhuset. Det finns dock sammanhang när förutsättningarna för den 
sortens tillgänglighet blir alltför påfrestande och där han undviker att deltaga 
snarare än avträder sig KSO-rollen: ”jag går aldrig på midsommarfester 
längre.” Tillgängligheten och den sociala kompetensen är således oerhört 
viktig i det sammanhanget, men påverkar också i alla högsta grad politikerns 
privatliv. 

En visionär person med brett samhällsengagemang och ett intresse 
för övergripande styrstrukturer
Andra politiker och tjänstepersoner beskriver en politiker som idealt inte 
engagerar sig i enskilda frågor. Det är istället en visionär politiker med ett 
stort samhällsengagemang och som fokuserar på att skapa övergripande 
förutsättningar för den kommunala organisationen att leverera en så bra 
verksamhet som möjligt. Det är därmed en person som inte märks lika mycket 
vare sig inom eller utanför kommunhuset utan som styr mer på distans utan att 
vara involverad i enskilda frågor. Den här senare bilden av ett idealt politiskt 
engagemang ifrågasattes av de som istället vill se ett nära samspel mellan 
styrande politiker, oppositionspolitiker, tjänstepersoner och medborgare:

Det blir svårare och svårare att rekrytera nya politiker. De med-
borgare som visar ett engagemang brinner nästan alltid för en-
skilda frågor. Vi har till exempel haft några duktiga tjejer som var-
it engagerade i någon enskild fråga på allmänhetens frågestund, 
men vi har inte lyckats få med dem. (KSO)

Hur ska vi kunna rekrytera nya politiker om de [som opposition-
spolitiker] inte får vara med och diskutera och påverka frågorna? 
De kommer nog inte sitta mer än en mandatperiod om de aldrig 
får bli delaktiga. (Tidigare KSO)

Förespråkarna för den mer distanserade arbetsfördelningen med en tydlig 
rollfördelning uppfattade också att det inte var alldeles enkelt att det inte är 
självklart att alla vill ta sig an en sådan politikerroll:

Det är en utmaning att få unga politiker att se och förstå betydels-
en av helheten. I ett pussel kan man inte lyfta ut en pusselbit. 
Det här en extra stor utmaning i mindre kommuner. (En tidigare 
KSO) 
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En av respondenterna i studien hade en gedigen professionell kompetens och 
inte minst erfarenhet inom det kommunala sociala området. Han har dock 
aldrig varit engagerad i socialnämnden utan har aktivt undvikit att engagera sig 
i de frågorna. En viktig anledning till det är att han upplevde att han riskerade 
att bli jävig i de frågor som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med det han 
själv arbetar med professionellt. En annan anledning är att det är risk för att 
han använde sin professionella kompetens till att styra hur tjänstepersonerna 
arbetar med enskilda frågor och inte minst enskilda ärenden. I rollen som 
KSO upplevde han samtidigt att det var lätt att glida in i ”hur-frågorna” – inte 
minst när man har en tydlig idé om hur något borde vara. ”Då gäller det att 
vara disciplinerad.” Enligt de respondenter som förespråkade ett stort avstånd 
mellan olika aktörer i och utanför den kommunala organisationen krävs det 
således ledande politiker som både kan och vill vara distanserad från andra 
aktörer – som ville styra på avstånd från såväl andra aktörer som från den 
verksamhet de formellt styr över.
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4. Resultat och diskussion 
Syftet med den här studien har varit att beskriva och analysera de olika ideal 
som präglar ledande politikers och tjänstepersoners reflektioner kring hur 
den politiska styrningen i mindre kommuner bör organiseras och utföras. 
Vilken relation bör det till exempel vara mellan kommunens politiker och 
tjänstepersoner? Vilken form av kunskap och tillit är viktigast i arbetet med 
att styra kommunerna? Vilken sorts politiker behövs det i den kommunala 
politiska styrningen? 

Djupintervjuer har genomförts med 14 ledande politiker och 
tjänstepersoner, vilka har framhävt två övergripande ideal för den politiska 
styrningen: närhet och distans. Strävandet efter närhet eller distans relaterar 
till exempel till vilken sorts samspel, kunskap, tillit och egenskaper som 
respondenterna framhävde i den politiska styrningen, vilket kortfattat 
sammanfattas i tabell 2 nedan.  

Distans förväntas resultera i: Närhet förväntas resultera i:

Samspelet mellan 
styrande och op-
positionspolitiker

• Tydliga politiska skiljelinjer
• Konkurrensdemokrati 

• Ett omfattande samspel mel-
lan alla folkvalda politiker
• Samförståndsdemokrati

Samspelet mel-
lan politiker och 
tjänstepersoner

• Effektiva processer
• En tydlig ansvarsfördelning      
och beslutsdelegation

• Informationsutbyte
• Gemensamt problemlösande

Kunskaper • Tillämpning av akademiska 
specialistkunskaper
• Fokus på det generella

• Utvecklande och tillämpning 
av platsbundna lokala kunska-
per
• Fokus på det specifika 

Tillit • Förtroende för principer och 
system

• Förtroende mellan enskilda 
individer

Efterfrågade 
egenskaper hos 
lokala politiker

• Intresse för övergripande 
styrstrukturer 
• Intresse för den övergripan-
de samhällsutvecklingen: ett 
brett samhällsengagemang
• Visionärt förhållningssätt

• Intresse för de specifika fallen: 
en problemlösare
• Gillar att arbeta nära andra 
individer: social kompetens
• Intresse för det nära lokala: 
lokalt engagemang

Tabell 2. Distans och närhet i den politiska styrningen

De här två övergripande idealen, distans och närhet, utgjorde grunderna för 
två olika övergripande modeller för hur relationerna mellan olika aktörer i 
det kommunala styrningsarbetet borde organiseras, vilka beskrivs i figur 2 
och 3 nedan. I figur 2 illustreras en övergripande modell med distanserade 
relationer och en tydlig ansvarsfördelning. Även om det förväntas finnas en 
interaktion mellan olika aktörer är det en modell som framhäver betydelsen 
av att aktörerna har olika roller och ansvar. Det finns därför ett avstånd mellan 
de styrande politikerna och oppositionspolitikerna, men också ett avstånd 
mellan politiker och tjänstepersoner.
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Figur 2. En modell med distanserade relationer mellan olika aktörer inom och 
utanför den formella kommunala organisationen.  

Det här är en uppdelning som bland annat förväntas främja effektivitet och 
rättssäkerhet i de kommunala planerings- och beslutsprocesserna, men också 
tydliga politiska konfliktlinjer. Stora delar av kommunens kunskapsbank 
förväntas finnas hos tjänstepersonerna genom deras yrkeskompetens, vilket i 
sin tur är grundad i en universitets- eller högskoleutbildning. Tjänstepersonerna 
förväntas därför kunna hantera sina arbetsuppgifter självständigt med en 
relativt stor beslutsdelegation medan de folkvalda politikernas främsta uppgift 
är att definiera de övergripande visionerna, ramarna, målen och principerna 
för den kommunala verksamheten. Politiker i opposition deltar generellt 
sett relativt lite i den praktiska styrningen av kommunen utan förväntas 
istället utgöra tydliga alternativ till de styrande partierna. Distansen mellan 
de styrande politikerna och oppositionspolitikerna understödjer således en 
konkurrensdemokrati där det framgår vilka partier som innehar makten 
och vilka partier som de konkurrerar med. Den kommunala organisationen 
förväntas dessutom upprätthålla tydliga organisatoriska gränser till enskilda 
lokala invånare, föreningar och framförallt företag för att på så sätt begränsa 
risken för jäv och andra informella möjligheter att påverka och utnyttja den 
kommunala organisationen och dess resurser.16 Distansen mellan olika aktörer 
understödjer en långsiktig tillit till att kommunens arbets-, planerings- och 
beslutsprocesser är neutrala och rättssäkra.  

16 Det finns forskning som indikerar att risken för att risken för rättsosäkerhet i den kommunala 
verksamheten är mindre i kommuner med stora robusta professionella organisationer med en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning och inte minst en väl utvecklad revision (Wångmar 2013). Det finns också 
forskning som pekar på att de delar av NPM som handlar om konkurrensutsättning och privatisering 
av den kommunala verksamheten har ökat risken för korruption (Erlingsson, Bergh & Sjölin 2008).   
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I modellen i figur 3 präglas däremot relationerna av en närhet: det är 
ett nära samspel mellan olika aktörer. I jämförelse med figur 2 förväntas 
inte politikerna styra på lika stort avstånd genom mål eller andra former av 
övergripande riktlinjer. Åtskillnaden mellan styrande och oppositionspolitiker 
är inte lika distinkt och detsamma gäller för åtskillnaden mellan politiker 
och tjänstepersoner. Aktörer som formellt sett inte tillhör den kommunala 
organisationen släpps in i det nära samspelet varvid gränsen för den 
formella kommunala organisationen inte är lika tydlig. Det är en modell som 
uppmuntrar till samförstånd inte bara mellan olika politiker utan mellan alla 
berörda parter inklusive tjänstepersoner och lokala invånare.

Politiker 
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Lokalt 
företag

Lokalt 
företag

Lokalt 
företag

Lokal 
förening
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Politiker 
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Politiker 
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KSO

Figur 3. En modell med ett nära samspel mellan olika aktörer inom och utanför 
den formella kommunala organisationen.

Flera av respondenterna hävdade således att det nära samspelet, såsom 
illustrerat i figur 3 ovan, idealt resulterar i en stor delaktighet med ett brett 
engagemang från många olika parter där man tillsammans identifierar olika 
lösningar på de utmaningar som kommunen har att hantera. Mitt i det här 
nära samspelet står kommunstyrelsens ordförande (KSO) som uppmuntrar 
och understödjer det breda och nära samspelet. Det är också i det nära 
samspelet som olika aktörer, inklusive politikerna, förväntas tillförskaffa sig 
stora delar av de kunskaper men också den tillit mellan olika individer som 
anses vara viktig i styrningen av den kommunala verksamheten.  

Resultaten i relation till tidigare forskning 
I rapportens inledande kapitel beskrevs en del tidigare svensk forskning på 
de förändrade förutsättningarna för politisk styrning i ljuset av införandet av 
målstyrning och en tydligare separering av politiker- och tjänstemannarollerna. 
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Mycket av den forskningen byggde på studier av befolkningsmässigt stora 
och medelstora kommuner medan den här studien innefattar tre mindre 
kommuner. Låt oss därför gå tillbaka och kortfattat relatera resultaten från 
den här studien av tre mindre kommuner till den tidigare forskningen.  

Reformer som syftade till mer majoritetsdemokrati
Bäck (2000) uppfattade att den distanserade målstyrningen skulle resultera i 
mindre majoritetsdemokrati och mer samförståndsdemokrati. Lantto (2005) 
landade i den motsatta slutsatsen: att konfliktlinjerna blev tydligare när 
politikerna började styra mer på distans genom övergripande mål och riktlinjer. 
Lantto pekar emellertid samtidigt på att de konflikter som skapas med den 
distanserade målstyrningen sällan innefattar traditionella ideologiska eller 
intressebaserade konflikter. Istället utvecklas mer av en konkurrensdemokrati 
där partierna konkurrerar om makten och där det blir tydligt vem det är som 
styr och inte styr. Den här studien innefattar inga analyser av reella effekter 
utan snarare de ideal som de ledande politikerna och tjänstepersonerna 
framhävde. För de respondenter som förespråkade en mer distanserad form 
av politisk styrning med fokus på mål och/eller andra former av övergripande 
riktlinjer fanns det emellertid en tydlig förhoppning om att den formen av 
styrning skulle leda till tydligare konfliktlinjer i politiken. Konflikten skulle 
dock i första hand göra det tydligt för väljarna vem som kunde hållas ansvarig 
för den förda politiken. Det framkom däremot inga tydliga indikationer i den 
här studien på att konflikterna nödvändigtvis behövde avspegla traditionella 
ideologiska eller intressebaserade motsättningar. Det var således främst en 
konkurrensdemokrati som eftersträvades. I en av de studerade kommunerna 
var det till exempel just de två traditionella ideologiska huvudmotståndarna, 
Socialdemokraterna och Moderaterna, som styrde och tillsammans 
genomförde stora förändringar i den politiska styrningen. 

En fullständig separation av roller är varken önskvärd eller möjlig
I en nyligen publicerad enkätstudie till kommunala tjänstepersoner 
framkommer en önskan från många tjänstepersoner om att få utföra sina 
arbetsuppgifter mer självständigt från de lokala politikerna (Johansson, 
Lindgren och Montin 2018). I en annan tidigare studie av en stor svensk 
kommun framkommer hur några chefstjänstepersoner till och med betraktar 
de kommunala folkvalda politikerna som okunniga externa aktörer – det vill 
säga aktörer som står utanför gränserna för den kommunala organisationen 
och vars utrymme till påverkan bör begränsas (Lennqvist Lindén 2010). Då 
den här studien bygger på djupintervjuer med ett begränsat antal ledande 
politiker och tjänstepersoner går det inte att fastställa hur utbredda olika 
attityder bland tjänstepersonerna var i de här tre kommunerna. Den samlade 
bilden från intervjuerna indikerar dock att det visserligen på en del håll 
verkade finnas en önskan om en tydligare uppdelning mellan politikernas 
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och tjänstepersonernas roller. Alla respondenter i studien verkade dock vara 
överens om att någon form av samspel mellan politiker och tjänstepersoner 
var såväl ofrånkomligt som önskvärt. Frågan handlade snarare om hur 
omfattande det samspelet skulle vara.   

Enligt Lanto (2005) motiverades införandet av en distanserad 
målbaserad styrning bland annat med att politikerna riskerade att fastna i 
verksamhetsdetaljer som i sin tur gjorde det svårare för dem att agera i rollen 
som medborgarnas företrädare. Den sortens motiv och argumentation kan 
mycket väl vara vanlig i större kommuner, men det finns väldigt få spår av 
det i den här studien av tre mindre kommuner. Många av respondenterna 
uppfattade det snarare som så att det var viktigt att de folkvalda politikerna 
hade insyn i tjänstepersonernas arbete för att man bättre skulle kunna hantera 
kontakterna med medborgarna samt företräda deras intressen. Flertalet av 
de respondenter som efterfrågade en mer distanserad politisk styrning var 
tydliga med att medborgarnas förväntningar på att politikerna var insatta i 
enskilda frågor gjorde det omöjligt att helt frigöra sig från tjänstepersonernas 
hantering av enskilda frågor och ärenden. Flera av respondenterna beskrev 
på ett liknande sätt utmaningen med att styra med hjälp av övergripande 
mål och riktlinjer i en liten kommun där medborgarna ofta förväntar sig 
att varje enskilt fall är unikt och således inte bör inordnas under några 
övergripande riktlinjer. I Lanttos (2005) analys av målstyrningsreformerna i 
de fyra förortskommunerna framkommer vidare att de studerade reformerna 
innebar en ökad politisering av tjänstepersonernas arbete. Den här studien 
innefattar ingen analys av den sortens effekter. Däremot kan vi konstatera 
att ambitionerna att separera politiker- och tjänstemannarollerna och att 
politikerna skulle styra mer med mål och andra former av övergripande 
riktlinjer syftade till att göra tjänstepersonernas arbete mindre politiskt.

Vad följer härnäst?
Det pågår för närvarande en diskussion kring behovet av ett nytt 
styrparadigm för den offentliga sektorn som ska ersätta de NPM-influerade 
målstyrningsmodellerna. Tillitsdelegationens arbete utgör ett påtagligt inslag 
i den diskussionen. Det finns samtidigt forskning som pekar på att NPM aldrig 
har utgjort ett styrparadigm för Sveriges alla 290 kommuner (Siverbo 2018). 
Den här studien bekräftar bilden av en avsaknad av ett existerande styrparadigm, 
men väcker också frågetecken kring huruvida vi kommer att få ett nytt 
universellt styrparadigm. Det faktum att Sveriges alla 290 kommuner ser olika 
ut i relation till en rad olika parametrar såsom befolkningsmässig och geografisk 
storlek samt näringslivsstrukturer gör att man har olika förutsättningar för att 
genomföra någon form av universell styrmodell. En annan viktig anledning 
som talar emot etablerandet av ett nytt universellt styrparadigm är att såväl 
politiker som tjänstpersoner men också medborgarna i olika kommuner sätter 
olika värde till olika ideal kopplade till den politiska styrningen. 
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Oavsett om vi kommer att få ett nytt gemensamt styrparadigm eller inte så 
finns det likväl ett behov av att reflektera över och diskutera vilka ideal som 
man vill framhålla i den politiska styrningen. Nu framkommer det till exempel 
ofta önskemål om en mer dialogorienterad styrning. En sådan anknyter 
i första hand till den styrmodell i den här studien där olika aktörer arbetar 
nära varandra och där det är tilliten mellan personer snarare än tilliten till 
övergripande principer och system som står i centrum. Forskningsledaren 
i tillitsdelegationen beskriver till exempel en styrning som utvecklas i 
”konstruktivt samråd, istället för ett hårt ansvarsutkrävande som skapar 
rädsla” (Bringselius 2018:36).  Ramberg (2017) efterfrågar på ett likande sätt 
en mer dialogbaserad styrning där politiker och tjänstepersoner spenderar 
mer tid ute i verksamheten för att lyssna in och diskutera de förutsättningar 
som finns där. Det här väcker en rad frågor kopplade till resultaten i den här 
studien. Skulle en sådan utveckling innebära att de närhetsideal som många 
av respondenterna i den här studien gett uttryck för får större genomslag i den 
politiska styrningen? Skulle det innebära att samarbetet mellan politiker och 
tjänstepersoner kommer att ske i ett närmare samspel? Skulle det till och med 
innebära att någon form av ”management by walking around” skulle bli ett 
vanligare inslag i den kommunala politiska styrningen? 

Diskutera hur idealen och behoven ska balanseras
Att det finns olika uppfattningar om hur den politiska styrningen idealt borde 
organiseras och utföras är uppenbart. I två av de kommuner som stått i fokus i 
den här studien hade respondenterna, även om de tillhörde samma kommun, 
olika uppfattningar i den frågan. I åtminstone en av kommunerna utgjorde de 
här skillnaderna dessutom en källa till en betydande irritation. Den sortens 
åsiktsskillnader existerar sannolikt i betydligt fler svenska kommuner. Något 
tydligt formellt facit för hur den kommunala styrningen ska organiseras 
har dock aldrig existerat – styrningsidealen varierar över tid, mellan olika 
kommuner men också mellan olika individer. I den här studien har två olika 
övergripande modeller med påföljande ideal beskrivits och analyserats. Vissa 
av respondenterna i studien har framhävt behovet av närhet med mycket 
interaktion mellan olika aktörer. Andra respondenter har förespråkat en 
modell med distanserade roller och en tydlig ansvarsfördelning. Det här är 
ideal som till stora delar framstår som motstridiga. Det betyder emellertid 
inte att styrningen bara kan karakteriseras som nära eller som distanserad. 
Istället handlar det om att identifiera en balans mellan distans och närhet. 

I vissa mindre kommuner utgör till exempel möjligheten att kunna 
tillämpa olika former av närhetsideal en viktig anledning till varför man vill 
förbli en egen kommun. Medborgarnas möjligheter att komma i kontakt med 
kommunala politiker och tjänstepersoner och på så sätt utöva påverkan i 
enskilda frågor tillskrivs ett högt värde. Planerings- och beslutsprocesserna 
förväntas därför präglas av öppna kommunikationskanaler snarare än 
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av formaliserade strukturer. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att 
kommunerna utgör en central samhällsaktör som ska leverera en för 
samhället viktig verksamhet på ett effektivt och inte minst rättssäkert sätt. Det 
förutsätter bland annat existensen av tydliga och transparanta planerings- och 
beslutsstrukturer där det tydligt framgår att processerna vägleds av allmän- 
snarare än sär- och egenintressen. På ett liknande sätt är det vanligt att man 
i mindre kommuner sätter ett stort värde i att kunna bejaka det unika i varje 
enskild fråga – att man som folkvald representant för kommunens invånare 
kan vara med och identifiera lösningar på enskilda problem. Alla kommuner, 
oavsett kommunstorlek, behöver emellertid även aktörer som tar ansvar 
för och därmed har möjlighet att avsätta betydande tid till att arbeta med 
kommunens och den kommunala organisationens övergripande långsiktiga 
utveckling. Hur man än vrider och vänder på det finns det således ofta en 
konflikt mellan olika viktiga ideal och behov. Den här studien pekar därför 
på behovet av diskussioner och reflektioner i varje enskild kommun kring hur 
man bäst balanserar sina specifika ideal och behov i den politiska styrningen.
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